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Inleiding
De toestroom van zogenaamde vluchtelingen is zeer groot. De meningen
erover zijn verdeeld. Wij laten hierna een aantal wijd uiteenlopende
meningen volgen, plus een aantal afbeeldingen die voor zichzelf spreken.
Dat wil niet zeggen dat wij achter al deze artikelen en afbeeldingen staan.
Betreft het vluchtelingenprobleem een stuk tragiek òf is er sprake van een
opgezet plan om in Europa grote chaos te laten ontstaan?

https://cqrcengage.com/act/app/document/9966406

EXPOSED: The REAL cause of the sudden Syrian migrant crisis
into Europe
Posted by The Right Scoop on Oct 5, 2015 at 4:11 PM in Politics | 138
Comments
By The Right Scoop
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Since this migration crisis began a few weeks ago, one question has been
nagging me as to why all of a sudden many Syrians (and others) are
headed to Europe. Why now? Did they all just get a mass email telling
them to leave? It just seemed so strange. Well, we do have an answer now
and it’s something you haven’t heard anywhere in the media.
Walid Shoebat interviewed a prominent Syrian analyst named Taleb
Ibrahim. He’s a Shiite Muslim and an Arab nationalist who loves his
Syrian country, it’s diverse people and his president, Bashar Al-Assad.
He does not share the global Islamist aspirations of the Muslim
Brotherhood Jihadis who are fighting in his country against Assad.

During the interview, Taleb Ibrahim explained how Erdogan is displacing
the people in Syria. Erdogan is bringing thousands of Islamist Turks from
other Turkish lands into Turkey, training them and then sending them
into Syria to help fight Assad. He gives an example of a couple of Chinese
villages that have recently cropped up inside Syria that he said both
Erdogan and ISIS brought in to help fight Assad.
So basically he’s saying that Erdogan is pushing these people out of Syria
and into Europe as he changes the demographics of Syria from Arabs to
Islamist Turks, all for the sake of reviving the Ottoman empire!
I’ve transcribed the part of the interview that pertains to this as Taleb is
sometimes hard to understand. The top portion is important background
so you understand Turkey’s relationship to the other Turkish lands. He
gives some very interesting information about it. The bottom part is the
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Walid: What is the difference between Jaysh al-Islam and Jaysh al-Fatah?
Is this the same thing?
Taleb: Jaysh al-Fatah is a military group that consists of Al-Nusra Front,
Ahrar ash-Sham, and other extremists – the army of Turkestan, which is
a province in the west of China, and the army of Turkmenistan. All of
those military groups are correlated to Al Qaeda.
Walid: Wait a minute here. Brother Taleb, are you telling me there are
Turkmen, Turks fighting?
Taleb: Yes, yes, Turks fighting. You know the Uyghurs, which is a
Muslim minority in the west of China, from Turkish origin? They are
talking in the Turkish language. They are very close to Turkmen people
in Turkmenistan and middle of Asia. The government of Recep Tayyip
Erdogan brought thousands of those and they trained them inside Turkey,
and they sent them as one of the groups that is fighting under the flag of
Jaysh al-Fatah, the army of conquer.
The army of conquer, Jaysh al-Fatah includes Al-Nusra Front, the
Khorasan Group….it includes the Turkestan groups, Turkmenistan

groups, Ahrar ash-Sham, and other small fundamentalist and extremist
groups, that are fighting in Idlib. Jaysh al-Fatah is fighting in Idlib to the
north of Syria, by the Turkish border. And it is very much correlated to
Turkish intelligence.
Jaysh al-Islam is linked and very much correlated to Saudi intelligence.
It is a Wahhabi army, very extremist army, fighting to the edge of
Damascus. And sometimes Erdogan is sending some brigades to help AlNusra front and to help other Al-Qaeda aligned groups in some places in
Syria and in some situations they are quarreling, fighting each other for
rebels.
Walid: Let’s go a little bit to history here. Jaysh al-Fatah, does this
correlate to Muhammad al-Fateh or things of the Ottomans and their
desire to occupy Syria?
And the second question is, if it is an issue of a revolution to oust Bashar
al-Assad…why is it we have foreign fighters from Turkmenistan, as you
so eloquently explained, and from Xinjiang region in China, Islamists
from there – why are these groups coming together and they are not even
Syrians and are trying to occupy Syria? What is the Ottoman connection
with all of this, historically speaking?
Taleb: Of course Jaysh al-Fatah is coded, the name is coded from the
early stages of Islam. When Muslim armies came to Syria, to Turkey –
now it wasn’t Turkey at that time. Turkey is a very very young country
in the history. And it’s a false country. It was the Eastern Christian
Empire and the capital of the Eastern Christian Empire was at Antakya.
Hatay province in Turkey, which we call in Syria Iskenderun region.
So Turkish people, especially Recep Tayyip Erdogan, he has
colonialist ambitions. He is trying to put his hands on some places in
Syria. If you read their newspapers, if you listen to their TV
channels, they consider Aleppo as a part of Turkey and they say that
Syrian Arabs has stolen this area and so and so and so.
So yes, Recep Tayyip Erdogan, which is a fascist and indeed a racist
who wants only Turkish people to be in his border. He is bringing
Turkish people from every place to fight President Assad to
CHANGE the demographic structure of Syria.
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And we have reliable information…that there was a kind of demographic
replacement inside Syria nearby the city of Ar-Raqqa. There are two
Chinese villages. The people, the Arab citizens from those villages were
killed or displaced and Erdogan and ISIS brought Chinese Uyghurs to
settle in those two villages. The Syrian people told me this story and they
said we call it now the two Chinese villages.
Another issue. The Syrian migrators – you know what happened in
Europe in the last few weeks? Those people were displaced by some
people in the North of Syria. Erdogan brought hundreds, thousands
of Turkmen minorities to settle in those villages to the North of
Aleppo on the border strip.
Walid: Brother Taleb, are you telling me this wave of immigration
coming from Turkey, Syria, all these, is all manufactured by Erdogan,
that he’s bringing those other foreign nationalities to Europe?
Taleb: Exactly! Exactly! This is the truth behind this wave of migration.
It’s a great demographic change.
So now you know why so many Syrians fled the region to head for
Europe. It’s a manufactured crisis by Erdogan as he attempts to control
Syria and bring back the Ottoman Empire.
You should really watch the full interview as Taleb Ibrahim discusses
much more about this in detail. He and Walid even discuss how the
dragon from Revelation 12 issues a flood (of immigrants) against the
church (Christendom)!
He also explains what Russia is really doing in Syria, bombing both ISIS
and islamist groups fighting against Assad. Taleb points out that the
Syrian people, like himself, love the fact that Russia is there and support
it completely.
And there’s much more in this very insightful interview. You won’t hear
any of this in the media.
Read more: http://therightscoop.com/exposed-the-real-cause-of-thesudden-syrian-migrant-crisis-into-europe/#ixzz3pT5mlmDh
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Vluchtelingengolf bedreigt karakter van Nederland
Vluchtelingen onbeperkt toelaten is Bijbels niet te verdedigen en leidt tot
de islamisering van ons land, meent Wim van Schaik.
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Als ik thuiskom van een korte vakantie ligt er een stapeltje RD’s te
wachten. Bij het doornemen van de kranten valt meteen de aandacht voor
het vluchtelingenprobleem op. Bijna elke dag wordt erover geschreven.
In RD 22-8, met op de voorpagina het nieuws over de verijdelde
terreuraanslag in de Thalys van Parijs naar Amsterdam, worden zelfs
twee pagina’s gewijd aan ”de vreemdelingen in de poorten”. Het artikel
geeft een inkijkje in de verschillende houding van drie theologen ten
opzichte van de honderdduizenden die Europa binnenkomen.
Eerlijk gezegd heb ik sommige uitspraken met verbijstering gelezen.
Vooral de uitspraken van ds. J. Ouwehand, die alleen maar de
werkelijkheid lijkt te willen zien zoals hij deze graag ziet. Iedereen
welkom! Een kwestie van keuze. Waar zo’n keuze toe leidt, daar heeft
hij het niet over: dagelijkse ontwrichting aan de randen van Europa,
versterking van de islam in Europa, afbraak van de sociale cohesie,
verdere verarming van de armen met als gevolg permanente verloedering.
Schoorvoetend geeft hij toe dat niet elke ‘vluchteling’ een vluchteling is
en dat ze niet allemaal moeten blijven. Hij verzwijgt dat veel afgewezen
‘vluchtelingen’ in de illegaliteit verdwijnen, hopend op het zoveelste
generaal pardon.
Ik probeer helder te krijgen waardoor ik zo geschokt ben. Zou het zijn
omdat er constant vergelijkingen gemaakt worden die wel mooi klinken,
maar niet opgaan? Zoals de vergelijking met de Belgische vluchtelingen
in de Eerste Wereldoorlog (1 miljoen op een bevolking van 6 miljoen).
Wie de notulen van de ministerraad en in het bijzonder de
correspondentie met de opperbevelhebber land- en zeemacht uit die tijd
naleest, krijgt een heel ander beeld dan „geen grote onrust.” Deze mensen
hadden ook nog eens veel meer gemeen met de bevolking van het
gastland dan de huidige stroom vluchtelingen. De meeste Belgen keerden
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Helemaal geforceerd wordt het als geprobeerd wordt uit de Bijbel af te
leiden hoe we met ”de vreemdelingen in de poorten” moeten omgaan.
Nergens in de Bijbel lees ik dat de stadspoorten openblijven voor grote
aantallen vreemdelingen. In die dagen ging het om een enkele
vreemdeling, zoals Ruth er een was. Die poorten waren er ook om ze te
kunnen sluiten om invasies te voorkomen.
De (massale) opvang van vreemdelingen wordt gelegitimeerd met een
beroep op de Bijbel. Tegelijk worden de voorwaarden die toen aan
vreemdelingen gesteld werden, als niet geldend voor nu verklaard. Dat
komt niet geloofwaardig over.
Dat we niet meer leven in een monocultuur, zoals de Joden in Israël, is
op zichzelf waar. Maar zeggen dat christenen niet mogen spreken van
”ons” land, getuigt van een cultuurrelativisme dat zal leiden tot de
ondergang van de westerse beschaving. Alsof de wereld van iedereen is
en iedereen te allen tijde het recht heeft om te verblijven waar hij of zij
wil. Schaf dan ook meteen nationale staten en zelfs het eigendomsrecht
af. De Heere Jezus sluit aan bij een werkelijkheid als Hij zegt: „Indien de
heer des huizes geweten had in welke ure de dief zou komen, hij zou ge

8

Vreemden & Vluchtelingen

No.878

Vreemden & Vluchtelingen

waakt hebben en
zou zijn huis niet hebben laten doorgraven” (Luk.

12:39).
Wat is er mis mee om het land van onze vaderen te koesteren, te willen
behouden en te willen verdedigen? Wat is er mis mee om –morele en ja,
ook materiële– verworvenheden niet te willen opgeven? Alsof het niet
uitmaakt in wat voor land we (komen te) leven...
Het onderscheid tussen echte vluchtelingen die voor hun leven moeten
vrezen en illegale immigratie wordt genegeerd, weggeredeneerd of
9
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gebagatelliseerd. Uit de geschiedenis kennen we de mythe van ”de goede
wilde” (onbedorven door westerse invloeden). Inmiddels kennen we ook
die van ”de goede vluchteling”.
Ondertussen verovert de islam Europa. Wie zich in slaap laat sussen door
hen die wijzen op het verhoudingsgewijs geringe aantal moslims,
onderschat de impact van een substantiële minderheid. Verbijsterd ben ik
dat het niemand schijnt te deren dat in onze steden kerken buiten gebruik
gesteld worden, terwijl minaretten het stadsbeeld gaan domineren. Dat
doet toch pijn aan de ogen, die moskeeën? Dat doet toch pijn aan je oren,
die azan? Maar vooral zou het pijn moeten doen in het hart.
Het lijkt alsof we er meer over inzitten of we wel tolerant en aardig
genoeg zijn, dan dat we bezorgd zijn over het feit dat een valse godsdienst
met agressieve en dominante trekken meer en meer vaste voet aan de
grond krijgt.
De auteur is RD-lezer te Krimpen aan den IJssel.

Waarom al die meldingen over de vluchtelingenproblematiek in de
MSM?
Filed in NIEUWS ANALYSES by Martin Vrijland on 28 augustus 2015
• 9 Comments
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Het barst momenteel van de meldingen in de Main Stream
Media van vluchtelingen. Zo meldt de Telegraaf vandaag dat dit jaar al
300.000 vluchtelingen via de Middellandse Zee Europa hebben
aangedaan; er 1200 nieuwe opvangplekken voor asielzoekers bijkomen
en wordt u nog even bang gemaakt met een steekpartij onder
asielzoekers. Ook was er nog de dood van 70 asielzoekers die in een
vrachtwagen gepropt waren en die donderdag werden gevonden in een
vrachtwagen in Oostenrijk. En natuurlijk hadden we in het recente
verleden nog de melding dat er mogelijk ISIS terroristen tussen deze
asielzoekers zouden kunnen zitten. Alles bij elkaar opgeteld lijkt het
duidelijk dat er een grotere agenda achter deze vluchtelingenstromen zit.
Eerder beschreef ik al hoe opvallend het is dat er zoveel vluchtelingen
naar Europa willen komen en vroeg ik mij af waar deze vluchtelingen die
duizenden euro’s vandaan haalden om bijvoorbeeld zo’n oversteek over
de Middellandse Zee te kunnen betalen aan de smokkelaars. Het gaat om
grote bedragen en je vraagt je af hoe deze mensen aan al dat geld komen
als ze bijvoorbeeld economisch vluchteling zouden zijn. In deze
documentaire van Tegenlicht ziet u vanaf 44:56 minuut hoe twee Libiërs
per boot naar Italië willen afreizen. Hiervoor moeten zij € 3.500 betalen.
Kun je in een land als Libië niet riant leven van zo’n bedrag? En sowieso
hoe kom je aan euro’s in zo’n land? Hoe kom je aan duizenden euro’s als
je in oorlogsgebied leeft en met een paar tassen langs de weg zeult om
weg te vluchten? Tevens vroeg ik mij af of de beveiligingsindustrie niet
erg gebaat is bij dit vluchtelingen probleem (zie hier). In zijn
algemeenheid kun je je afvragen hoe vluchtelingen aan geld komen om
smokkelaars te betalen. Gaan zij eerst jaren appels staan plukken in de
Limburgse boomgaarden om hiervoor te sparen? Ah, nee dat kan
natuurlijk niet, ze zijn hier nog niet. Maar waar verdienen ze dat geld dan
mee? In landen waar oorlog is en de complete economie op zijn gat ligt
lijkt het mij niet eenvoudig om aan duizenden euro’s te komen. Beseft u
zich ook dat de euro nu niet bepaald een gangbaar betaalmiddel is in
landen aan de andere kant van de plas.

Je zou bijna de indruk krijgen dat George Soros met de geldbuidel staat
te schudden om zoveel mensen naar Europa te sturen. Zouden we
misschien kunnen stellen dat er een grotere agenda achter het
vluchtelingenprobleem zit? En staat Sinter Klaas misschien geld uit te
delen aan al die vluchtelingen of is het misschien Europa zelf? Om te
beginnen is het natuurlijk het imperialistische Westen, dat onder de vlag
van de NAVO – die middels valse voorwendselen oorlogen start – die
zelf de noodzaak om te vluchten schept. De vraag die steeds blijft staan,
is hoe deze mensen aan dat geld komen. Kan iemand mij dat logisch
verklaren? George?
Niet alleen is het ‘vluchtelingen probleem’ big business voor mensen als
Henny van der Mos, die toch al goed in de slappe was zitten; het is ook
een miljarden industrie voor opsporing en beveiliging aan de grenzen van
het grote Europa.
In ieder geval lijkt het als een paal boven water te staan dat het de
heersende klasse is (die achter de schermen aan de touwtjes trekt), die er
baat bij heeft. Maar wat zou dan de agenda kunnen zijn die hier achter
schuil gaat? Het beoogt mijns inziens meerdere doelen. Zo is het
natuurlijk zo dat u zich als burger van het grote Europa bedreigd kunt
voelen in deze grote veilige enclave. Wie zit er nu te wachten op
parasieten die u geld gaan kosten via al dat belastinggeld waarvoor u hard
heeft gewerkt en waarvoor u een redelijke status van welvaart kunt
ervaren? U wilt toch niet in moeten leveren voor die paar ‘buitenlanders’
die hier op zoek zijn naar een beter leven? Nou goed, er zullen vast ook
voldoende mensen zijn die de hand over het hart strijken en hiertoe wel
bereid zijn, maar het moeten er niet te veel worden! En als er mogelijk
“ISIS terroristen” tussen die asielzoekers zitten, mag er best wat meer
belastinggeld naar beveiliging. Ja, het moet wel veilig blijven in het grote
Europa. En dat is dus agendapunt 1. Als maar weer neemt overal het
gevaar toe. Is het niet in de trein van Amsterdam naar Parijs, dan is het
wel door die grote toestroom aan lastpakken die opzoek zijn naar een
beter leven. Problem, Reaction, Solution is steeds weer de stelregel. En
de ‘solution’ is altijd het opvoeren van veiligheidsmaatregelen. Wat leeft
u toch in een veilig Europa!
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Het tweede agendapunt is al eens benoemd door David Icke. Natuurlijk
zullen sommige zeggen: “Ja, dan noem je iemand. David Icke is ook
een gecontroleerde pion.” Dat zou zomaar waar kunnen zijn, maar
gecontroleerde pionnen kunnen soms toch nuttige dingen zeggen en in
dit geval maakt hij een goed punt. De heersende klasse wil de mensheid
elk gevoel van authenticiteit ontnemen. U moet elk gevoel van
nationaliteit verliezen. Welke Fries voelt zich tegenwoordig nog echt
Fries; welke Limburger nog echt Limburger; welke Nederlander nog
Nederlander? U bent Europeaan. En uiteindelijk is dat het doel van de
vermenging van al die volkeren. U moet er langzamerhand aan gaan
wennen dat u wereldburger bent die onder een wereldregering valt.
Last but not least is het natuurlijk de continue honger naar angst- en
paniekzaaierij onder de mensheid. Angst brengt de mens in een
energetische staat die als voeding dient voor de Archontische hybride
heersers van deze planeet. De Archontische hybriden zijn als het ware
mensen die wij waarnemen als mens, maar eigenlijk bestuurd worden
door entiteiten uit een hogere dimensie. Hoewel ik het niet helemaal eens
ben met David Icke geeft onderstaand YouTube filmpje hiervan een
prima impressie. De Archontische hybriden zijn ‘de koninklijke
bloedlijnen’ en ‘de elitaire bloedlijnen’. Archonten zijn voor ons niet
waarneembaar, maar werden al beschreven door de Gnostici.
Archontische hybriden zijn voor ons wel waarneembaar en zien er uit als
Angela Merkel, Barack Obama en noem ze maar op. In meerdere
artikelen verwees ik in dat kader naar een artikel op WantToKnow.nl. Ik
raad u aan dat artikel eens goed te lezen. Niets is wat het lijkt en u hoeft
zich geen complotdenker te voelen als u ontdekt dat achter veel zaken
een grotere agenda schuil gaat. De kans is echter groot dat u dat stempel
wel opgeplakt krijgt, zodat u makkelijk afgeserveerd kan worden door
mensen die met hun kop in het zand leven. Welcome to the real world.
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‘French security forces are preparing for mass civil unrest and radicalized
immigrants taking over entire neighborhoods, according to intelligence
sources.
The Army is making contingency plans for the “reappropriation of
national territory,” winning back areas of cities, in the event of immigrant
populations obtaining weapons and becoming openly hostile to
authorities.
“There are a lot of alienated and angry fourth-generation immigrant kids
in the suburbs and the prospect of radicalisation is increasingly likely,”
the intelligence source told the Telegraph, adding that highly organized
networks of Islamist militants have smuggled Kalashnikov automatic
rifles and anti-tank missiles into the country.’
Read more: France Prepares For Mass Unrest, Radicalized Immigrants
Taking Over Cities
Share. Twitter Facebook Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr Email
Hungarian Police Fire Tear Gas at Refugees at Reception Center
By David Icke on 28th August 2015 Illuminati Criminals, Political
Manipulation, The Police State, What is Reality?

By David Icke on 28th August 2015 Uncategorised
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‘Police in the southern Hungarian village of Roszke fired tear gas at
refugees gathered at a reception center Wednesday, local media reported.
The Magyar Nemzet Online publication cited a correspondent saying
tensions were possibly exacerbated by the presence of the media in
Roszke, the major border crossing into Serbia.’
Read more: Hungarian Police Fire Tear Gas at Refugees at Reception
Center
Share. Twitter Facebook Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr Email
Hundreds feared dead after boat carrying migrants capsizes off coast
of Libya
By David Icke on 28th August 2015 War and Terror
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‘Hundreds of people are feared to have drowned after a boat packed with
migrants sank off the coast of Libya, trapping many in the hold.
Around half of the 400 people on board are believed to have died when
the boat capsized, having set off from the western town of Zuwara.
The Libyan coastguard had rescued an estimated 200 people from the
water by late evening, according to a security official in the town – of
which 147 were taken to a detention centre for illegal migrants in
Tripoli.’‘
Read more: Hundreds feared dead after boat carrying migrants capsizes
off coast of Libya
Share. Twitter Facebook Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr Email
‘Only response EU can think of is trying to sink refugee boats’ –
political analyst
By David Icke on 28th August 2015 Political Manipulation, War and
Terror
Share.
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Achtergrond
Hein de Haas: ‘Chauffeurs plukken de wrange vruchten van een gebrek
aan politieke moed. Europa mist echt leiderschap, op enkele politici zoals
Angela Merkel na.’
29 augustus 2015, 03:00
Hilbrand Rozema
Share on twitter Share on facebook Share on google_plusone_share More
Sharing Services

Prof. dr. Hein de Haas is hoogleraar migratiestudies aan de Universiteit
van Amsterdam. Volgende week publiceert hij op internet een artikel
voor zijn (engelstalige) blog heindehaas.blogspot.nl.. Titel: ‘Er is geen
migrantencrisis.’
1Waarom schrijft u dat stuk?
‘‘Ik vind het belangrijk naast mijn wetenschappelijke werk een brug te
slaan naar het publiek. Uitleggen waar wij wetenschappers mee bezig
zijn, vind ik van belang. De aanleiding voor dit stuk is, dat ik het tijd vind
voor een nuchter debat over migranten. Gebaseerd op feiten, niet op
paniek en angst. Ik zie grote misverstanden over migratie, op rechts en
links. Het beeld dat de vluchtelingenstromen naar Europa onbeheersbaar
zijn, klopt niet. De echte crisis is geen crisis van migratie maar van het
onvermogen van Europa om tot een gezamenlijke aanpak te komen.’
2Wat is het grootste misverstand?
‘Dat mensensmokkelaars hoofdoorzaak zijn van de irreguliere migratie.
Volgens onderzoek reageren smokkelaars alleen maar op het sluiten van
Europa’s buitengrenzen. Als je migranten tegenhoudt, creëer je juist een
markt voor smokkel. Irreguliere migranten zien smokkelaars als een
noodzakelijk kwaad: ze kunnen niet zonder. Mij gaat het er niet om of
migratie goed of slecht is, ik wil het begrijpen. Simpelweg ‘de grenzen
dicht’ levert niks op.’
3Wilt u dan de grenzen maar helemaal opengooien en zelfs de paspoorten
afschaffen?
‘Helemaal niet. In het huidige systeem van natiestaten heb je regels nodig
over wie zich waar mag vestigen en wie niet. Maar onderzoek toont aan
dat migratie beperken vaak niet werkt. Met strenge grenscontroles of een
visumplicht beperk je de instroom niet zozeer, maar tegelijk maak je het
voor migranten wel lastiger om weer weg te gaan. En dat zien we vaak
over het hoofd. Een restrictief beleid creëert een perverse prikkel – want
wie veel tijd, emotie en geld in zijn reis heeft gestoken, zal veel minder
makkelijk teruggaan.’
4Maar hoe zou het ooit anders kunnen?
‘Voor 1991 (invoering Schengen-visum) gebeurde het vaker dat
migranten ergens een tijd werkten en weer teruggingen. Uit mijn
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onderzoeken in Marokko blijkt dat voor 1991 veel Marokkanen heen en
weer reisden naar Spanje, als tijdelijke arbeiders. Dat was ook het plan
van vele gastarbeiders die in de jaren 1960, 1970, naar ons toe kwamen.
Migratiebeperkingen werken permanente vestiging en familiehereniging
in de hand. Zo spant immigratiebeleid wel vaker het paard achter de
wagen.’
5Welke misverstanden leven er bij voorstanders van migratie?
‘Wie tegen migratie is, maakt migranten tot zondebok. Wie voor is,
bekijkt alleen de zonnige kant. Zo zouden migranten ‘de vergrijzing in
Europa kunnen tegengaan’. Dat kan niet, daarvoor is het fenomeen in
omvang alleen al te beperkt. Maar migratie veroorzaakt ook weer niet
dieperliggende sociaal-economische problemen in Europa.’
6Mijn buurman is truckchauffeur, hij weet van de angst en dreiging die
zijn collega’s bij Calais verduren. Het is toch te begrijpen als chauffeurs
hun bekomst hebben van veel migranten?
‘Ik ken ook chauffeurs en begrijp ze ook. Maar de bittere ironie is dat de
toestanden bij Calais het gevolg zijn van falend beleid, en het
onvermogen asielzoekers op te vangen. Keihard aanpakken leidt juist tot
die chaos. Chauffeurs plukken de wrange vruchten van een gebrek aan
politieke moed. Europa mist echt leiderschap, op enkele politici zoals
Angela Merkel na. Hard beleid maakt migratie slechter beheersbaar.
Politici moeten dat eerlijk zeggen. Door het openen van legale kanalen
voor arbeidsmigranten en goede toegang tot procedures en opvang voor
asielzoekers heb je het beter in de hand. Ik ontken niet dat migratie
problemen kan brengen, maar maak het niet te simpel.’
7Maar er is toch sprake van een onafzienbare stroom mensen die nu
dagelijks hun heil in Europa zoeken?
‘‘De aantallen zijn fors, en toegenomen, mede als gevolg van het conflict
in Syrië. Tienduizenden vluchtelingen op die kleine Griekse eilandjes,
dat is veel. Maar op Europese schaal kunnen we dat, met meer dan een
half miljard inwoners, makkelijk aan. Verreweg de meesten, 2,5 miljoen
per jaar, komen legaal naar Europa. Zolang Nederland open en welvarend
is, blijven mensen komen. Open en welvarend zijn met een sterk
geliberaliseerde arbeidsmarkt én weinig migratie willen, gaat niet samen.

Dat kan niet. Wil je minder migranten, dan móet je minder economische
groei en minder economische liberalisering accepteren. En zolang
conflicten duren, zal een beperkt deel van de vluchtelingen naar Europa
blijven komen.’
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Good grief !!!!
IS THERE NO CONTROL?
One of the tramp steamers leaving for Italy from Libya……. And
everyone is taken in by the loving Europeans……………. Those kind
loving socialists that are soon going to be overrun.
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d
Nonwhite invaders pour intoe Greece from ships facilitated and paid for
by the EU
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Barneveld
Wandelen, fietsen, een balletje trappen of uit eten. Voor
activiteiten die voorkomen dat vluchtelingen de hele dag doelloos
door de noodopvang slenteren, zijn landelijk duizenden
vrijwilligers nodig. Kerken staan te dringen om mensen te
leveren, blijkt uit gesprekken met betrokkenen. Kerk in Actie, de
diaconale tak van de Protestantse Kerk, is de afgelopen weken
overspoeld door kerken die informeerden ho

‘Humans, not cattle’: Egyptian mogul wants to buy Mediterranean
island to house refugees
Shocked by the fate and treatment of refugees who risk crossing
thousands of miles from war zones to reach the EU, a Egyptian billionaire
has put forward an unusual offer: He wants to buy an Italian or Greek
island to care for the migrants.
Hungarian police remove desperate refugee family protesting on rail
tracks (VIDEO)
Published time: 3 Sep, 2015 18:01
Get short URL

21 oktober 2015, 06:00
Stephan Bol, Daniël Gillissen
Binnenland
Kerken staan te trappelen om vrijwilligershulp te bieden aan
vluchtelingen.
In tal van plaatsen spelen christenen een grote rol bij het
organiseren van activiteiten in de noodopvang.
25

Hungarian policemen detain migrants on the tracks as they wanted to run
away at the railway station in the town of Bicske, Hungary, September 3,
2015. © Laszlo Balogh / Reuters
1.5K326
A dramatic video shows a crying Syrian mother with a child in her hands
being pushed back by her husband on the rail tracks in protest of police
stopping the train with desperate asylum seekers trying to reach Western
Europe via Hungary.
The heart breaking scene was caught on video as a train full of asylum
seekers bound for the Austrian border was stopped by authorities in the
Hungarian town of Bicske on Thursday.
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The migrants reportedly started to bang on the train windows, shouting
"No camp, no camp," protesting their dispatch to a migrant reception
center.
The video from the scene shows a Syrian refugee woman holding her
child while standing by a train car.
She is crying and pleading to police trying to explain that she cannot
return home because of the conflict in her country.
Her husband, apparently overwhelmed with emotions, suddenly grabs
her and the child pushing the two down on the rail tracks. He hugs her
and starts shouting as police wrestle them apart, handcuffing the man.
The protesting refugees were arrested, while dozens of asylum seekers
from the train have fled, according to Reuters.
READ MORE: Hungary PM says refugees ‘German problem,’ slams
EU inability to control situation
No place for asylum seekers: EU reportedly plans to kick out 29 of
every 30 refugees
Published time: 23 Apr, 2015 11:58Edited time: 26 Aug, 2015 11:50
Get short URL

Migrants sit on the Italian Navy patrol ship Spica, as they arrive at the
Sicilian harbour of Pozzallo (Reuters / Antonio Parrinello) / Reuters
1.6K13
The EU plans to allow only 5,000 refugees for resettlement by asylum
seekers in response to the Mediterranean refugee crisis, reports the
Guardian. Last year alone 150,000 people arrived in Southern Europe
after surviving a trip across the sea.
TrendsEU refugee & migrant influxTagsEU, Politics, Human rights,
Immigration
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The measure is part of a package that EU leaders are discussing in
Brussels on Thursday. The British newspaper cites a confidential draft
conclusion of the summit that outlines the union’s response to the inflow
of illegal immigrants from North Africa and the Middle East.
The draft suggests “setting up a first voluntary pilot project on
resettlement, offering at least 5,000 places to persons qualifying for
protection.” That would be one 30th of the number of immigrants who
reached Europe in 2014. This year more than 36,000 of them have arrived
in countries like Italy, Malta and Greece, the newspaper notes.
READ MORE: EU to hold immigrants at bay with third-country asylum
centers
While allowing the few lucky ones in, the EU plans to aid southern
European countries establish a system to fast-track asylum seekers.
Emergency teems would be deployed to Italy to help register, fingerprint
and process applications – so that the bulk of the refugees could be swiftly
sent back to their countries of origin. The program is coordinated by EU’s
border agency, Frontex.
Aid would also go to Tunisia, Egypt, Sudan, Mali and Niger to help them
better monitor their land borders and intercept would-be refugees before
they reach the Mediterranean coast.
Earlier on Monday EU foreign and interior ministers agreed to double the
funding of Operation Triton and Operation Poseidon, the naval border
monitoring operations near the Italian coast. They were introduced to
replace Italy’s own much more expensive Mare Nostrum operation,
which was scrapped last year amid Rome’s complaints that other EU
members would not share its burden with Italy.
Unlike Mare Nostrum, EU’s operations are not focused on search and
rescue and will not be in the years to come. Instead the EU plans to
identify, seize and destroy trafficker ships before they load refugees on
board and send them on potentially deadly trips to Europe.
READ MORE: 200 body bags on Brighton beach highlight scale of
Mediterranean migrant crisis
“Triton cannot be a search-and-rescue operation. I mean, in our
operational plan, we cannot have provisions for proactive search-and28
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rescue action. This is not in Frontex’s mandate, and this is, in my
understanding, not in the mandate of the European Union,” the agency’s
head Fabrice Leggeri said on the eve of the summit.
Since the change introduced in EU’s response to Mediterranean refugees
some 1,500 people are estimated to have drowned in attempts to cross the
sea. The bulk of that number comes from last weekend’s wreck of a ship
near Libyan coast, which is thought to have been carrying some 900
refugees.
While it was continuing in 2014, the Italian Navy’s Mare Nostrum
operation rescued over 166,000 people. Critics argued that rescuing the
refugees was a ‘pull factor’ that encouraged more of them to take the
perilous journey and ultimately leading to a larger number of deaths.
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Maar in de rijke, islamitische Golfstaten en Rusland moet je met een
olielampje zoeken naar verdrevenen uit Syrië en Irak.
Safat-Riyad
De cijfers van het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen van de
Verenigde Naties (UNHCR) spreken duidelijke taal. Bijna zeven miljoen
Syriërs zijn ontheemd in hun eigen land. Ruim vier miljoen inwoners van
Syrië bivakkeren buitenslands. Meer dan 1,7 miljoen verblijven in het
zuiden van Turkije, 1,2 miljoen Syriërs leven in Libanon en bijna 700.000
Syrische ont …
Dit is 11% van het artikel.
Vluchtelingen nog altijd verschanst in trein

In het RD een goed stuk over vreemdelingen.

Oliestaten nemen nauwelijks vluchtelingen op

Buitenland
Veel oliestaten hebben een islam die net zo rigide of nog strenger is dan
die in Syrië of Irak; emigreren is voor vluchtelingen dan dus geen sprong
in de vrijheid. | beeld ap
04 september 2015, 03:00
herman veenhof
Share on twitter Share on facebook Share on google_plusone_share More
Sharing Services
Miljoenen vluchtelingen verblijven in Turkije en Jordanië,
honderdduizenden stromen naar Europa.

Actueel
04 september 2015, 10:33
ANP
Share on twitter Share on facebook Share on google_plusone_share More
Sharing Services
BICSKE (ANP) - Ongeveer vijfhonderd vluchtelingen zitten nog altijd in
een trein bij de Hongaarse plaats Bicske. Ze weigeren volgens de politie
aangeboden eten en drinken.
De trein vertrok donderdag uit Boedapest en de vluchtelingen verkeerden
in de veronderstelling dat ze onderweg waren naar de Oostenrijkse grens.
Bij Bicske stopte de trein echter in de buurt van een aanmeldcentrum voor
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asielzoekers. De politie haalde enkele tientallen vluchtelingen uit de trein
en bracht hen naar het centrum. De anderen bleven aan boord en eisen
nog altijd dat ze verder mogen reizen.
Niet alleen Europa heeft last van een tsunami aan illegale immigranten
die diverse Europese landen totaal ontwrichten. De Verenigde Staten
worstelen al decennia lang met enorme hoeveelheden met name
Mexicaanse illegale immigranten. En ook de diverse Amerikaanse staten
ondervinden daarvan al even zo lang de desastreuze gevolgen.

Austria and Germany Agree to Take All Immigrants from Hungary
Andrew
Anglin
Daily
Stormer
September 5, 2015
Germany.
Well, well, well.
Look who broke first.
Angela Merkel may be a master of lies, deception, slamming down
cupcakes and planning genocide, but she is not very good at playing
chicken.
AP:
Hundreds of migrants, exhausted after breaking away from police and
marching for hours toward Western Europe, boarded buses provided by
Hungary’s government as Austria in the early-morning hours said it
and Germany would let them in.
Austrian Chancellor Werner Faymann announced the decision early
Saturday after speaking with Angela Merkel, his German counterpart —
not long after Hungary’s surprise nighttime move to provide buses for
the weary travellers from Syria, Iraq and Afghanistan.
With people streaming in long lines along highways from a Budapest
train station and near a migrant reception centre in this northern town, the
31
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buses would be used because “transportation safety can’t be put at risk,”
said Janos Lazar, chief of staff to the prime minister.
This came after the animals decided to “march to freedom” outside of
Hungary into Germany where they would get the ultimate prize of
unlimited free everything forever.
Please read this part, while realizing the media is reporting this with a
straight face.
The asylum seekers had already made dangerous treks in scorching heat,
crawling under barbed wire on Hungary’s southern frontier and facing
the hostility of some locals along the way. Their first stop will be Austria,
on Hungary’s western border, though most hope to eventually reach
Germany.
Hungarian authorities had refused to let them board trains to the west,
and the migrants balked at going to processing centres, fearing they
would be forced to live in Hungary.
Under European law, refugees are supposed to seek asylum in the first
European Union country they enter. But many see limited economic
opportunities and a less welcoming atmosphere in Hungary than in
Germany, Sweden and other Western nations.
In what the Hungarian media called a “day of uprisings,” about 350
people broke through a police cordon Friday and began heading to
Austria, 135 kilometres to the west, on tracks leading away from the
railway station. Surprised riot police scrambled for their helmets as the
crowd surged from the front of the train.
Here are the pics. Feel free to lol, and pray to Jesus (or whichever deity
you prefer, as long as it isn’t Allah) that all these people get crushed by
mysterious chunks of space debris.
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Just to be clear, this is now the official situation, as reported by the
mainstream media (not the Daily Stormer), in convenient bullet-point
format:
• The US and Israel funded foreign terrorists to start a war in Syria
to attempt to overthrow Assad because, for reasons as of yet
unstated, they believe the country needs a democracy
• People caught in this war have been determined to be the most
helpless, pathetic people on earth
35
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These people flee to Turkey, a Moslem country which is not at
war and accepts unlimited numbers of refugees
• The refugees do not like Turkey, in part because of poor dental
programs
• They then take rickety boats from Turkey to Greece, a country
which is not at war
• Greece, being in a state of monumental economic crisis, does not
have the resources to process the influx of alleged refugees (most
of whom are not even actually from Syria at all, according to
statistics, some coming from as far as Pakistan and Bangladesh,
neither of which are at war)
• Greece, incapable of dealing with the swarm, allows them to
move north
• They break through police lines at FYROM, a country which is
not at war
• They move through Syria, a country which is not at war, then
climb over Hungary’s impotent fence
• Hungary, a country which is not at war, attempts to process them
• They avoid being processed in Hungary, because they fear that
means they will have to stay there, and they don’t want to stay
there because they feel people are mean to them and they don’t
think the welfare benefits are good enough
• They break out of Hungary and start marching toward Germany,
a country which is not only not at war, but also has very good
welfare benefits, and will literally kick its own people out of their
homes so that “refugees” can live in them; they believe they owe
this to the refugees, to make up for gassing six million Jews
• The German government announces that they simply cannot
stand to see these poor and helpless people walking to their
country, and will instead provide them with transportation
• When they arrive in Germany, they will be given full first world
social welfare benefits, i.e. free everything
This is the actual thing which is happening. I have not altered any details,
I have not given any commentary. These are the exact facts as being

reported by the media. And the media is reporting these facts without
critical comment, except to point out how horrible things are for these
immigrants, and how evil it is that anyone would question what is
happening.
We are literally living in the Twilight Zone.
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The upside here is that this recent move by Germany and Austria is an
admission that they are incapable of forcing Eastern Europe to deal with
this crisis they have created. Ultimately, this effectively signals the end
of the EU “free movement” pact, which Merkel has repeatedly stated is
the foundational principle of the EU.
So, she has admitted she is incapable of defending the foundational
principle of the union.
What happens now?
Personally, I have absolutely no idea.
Bart De Wever: "Die dode kleuter is niet onze schuld"

5/09/15 - 07u05 Bron: Het Laatste Nieuws .
"We worden afgestraft omdat we zo genereus zijn.
België is een magneet voor vluchtelingen." Dat zegt Bart De Wever.
Dat hij een slecht mens wordt genoemd omdat hij daar verandering in wil
brengen, is hij beu, zegt de N-VA-voorzitter.
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De Wever uit zijn twijfels over de weldaden van migratie.
"Al die economen die zeggen dat migratie een zegen is voor de
samenleving, de economie en de sociale zekerheid: flauwekul.
Als burgemeester van Antwerpen kijk ik naar de cijfers en weet ik
genoeg."

Zo'n 200 ongeregistreerde migranten probeerden een ferry op te geraken,
maar werden door de politie tegengehouden.
Daarop brak er protest uit en begonnen de vluchtelingen met allerlei
voorwerpen te gooien.
Het is onduidelijk hoeveel gewonden er vielen.
Duitsland verwacht vandaag tot 10.000 vluchtelingen vanuit
Hongarije
De Duitse politie zegt dat ze vandaag tot 10.000 vluchtelingen verwacht.
Op Oostenrijkse bodem zijn er tot nu toe ongeveer 4.000 vluchtelingen
aangekomen.
De instroom komt er nadat Duitsland en Oostenrijk met Hongarije zijn
overeengekomen om vluchtelingen toe te laten op hun grondgebied.
De vluchtelingen worden door Hongaarse bussen aan de grens met
Oostenrijk afgezet, waar ze te voet de grens oversteken naar Nickelsdorf.
Daar worden treinen ingelegd die de vluchtelingen naar de hoofdstad
Wenen zullen brengen, of bijvoorbeeld ook naar Salzburg.
Vele vluchtelingen hebben immers Duitsland als einddoel.
De eerste trein met 400 vluchtelingen vertrok zaterdag in de vroege
ochtend en wordt rond 10.30 uur in Salzburg verwacht, aldus de
Oostenrijkse
spoormaatschappij
ÖBB.

Zijn mailbox bulkt van de negatieve, zelfs ranzige reacties op de komst
van zoveel vluchtelingen, zegt De Wever.
"Ik wijs die mensen terecht. Maar ik begrijp hun onbehagen.
Niemand wordt als racist geboren.
Onverdraagzaamheid is het gevolg van een fout beleid."

De Hongaarse regering had vrijdagavond aangekondigd tientallen bussen
in te zetten om de in Hongarije gestrande vluchtelingen naar de grens met
Oostenrijk te brengen.
Oostenrijk en Duitsland hebben zich bereid verklaard de vluchtelingen
op
te
vangen.

Vluchtelingen en politie op de vuist op Lesbos
5/09/15 - 07u41 Bron: VTM Nieuws

Erbarmelijke
omstandigheden
Het feit dat de vluchtelingen, die al dagen in erbarmelijke
omstandigheden in Hongarije verbleven, de grens te voet moeten
oversteken, zorgt trouwens voor kritiek bij de Oostenrijkse politie.
"We hebben tevergeefs gevraagd aan de Hongaarse politie om de bussen
tot in Nickelsdorf te laten rijden", aldus politiedirecteur Hans Peter
Doskozil.

"Ik wil daar niet moreel op afgerekend worden.
Iedereen voelt toch: hier klopt iets niet?"
De vader in hem wordt geraakt door de foto van een aangespoelde
Syrische kleuter op het strand van Bodrum, zegt De Wever in een
interview met onze krant. "IJskoude rillingen krijg ik daarvan.
Maar ik haak rationeel af als dat een emotioneel drukkingsmiddel
wordt om voor een Europese politiek van open buitengrenzen te
pleiten.
Ik laat mij geen schuldgevoel aanpraten omdat ik dat geen goed idee
vind.
En ik wil niet als hardvochtig worden weggezet omdat ik vind dat
nieuwkomers hier niet meteen dezelfde sociale rechten moeten
hebben als mensen die al hun hele leven hebben bijgedragen aan onze
sociale
zekerheid."

Op het Griekse eiland Lesbos zijn vluchtelingen en de politie slaags
geraakt.
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Ondertussen heeft de Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken en
Integratie Sebastian Kurz de Europese Unie opgeroepen "de ogen te
openen".
Volgens hem toont het transport door Hongarije van de duizenden
vluchtelingen tot aan de Oostenrijkse grens aan wat voor een boeltje het
momenteel is in Europa.
"Hoewel het probleem gisterenavond, godzijdank, op een humanitaire
manier werd opgelost, moet men de ogen openen over de situatie in
Europa", zei hij in Luxemburg, waar hij deelneemt aan een EUvergadering.

©

afp.

©

©

reuters.

Het migratiewapen: De briljantste oorlog aller tijden tegen het Westen
Xander 13-09-2015 13:31- in Algemeen Nieuws, Eindtijd & Profetie,
EU, Iran / Syrië, Islam & Terreur, Maatschappij, NWO-Complot
Duitsland gaat burgers dwingen huizen te verhuren aan vluchtelingen
– Uit cijfers blijkt dat slechts 6% van vluchtelingen bestaat uit gezinnen

reuters.

Het goedgelovige Europa stuurt zelfs zijn eigen treinen om dit enorme
gecamoufleerde invasieleger binnen de grenzen te halen.
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Wat doe je als je weet dat je met militaire middelen kansloos bent tegen
een lang verklaarde vijand? De islam heeft daar iets op gevonden: het
migratiewapen, wat wel eens de briljantste oorlog aller tijden zou kunnen
blijken te zijn. Het Westen wordt namelijk op zijn allerzwakste punt –
schuldgevoel- gepakt, en het gevaarlijkste is nog wel dat verreweg de
meeste gewone burgers en politieke partijen dit totaal niet in de gaten
hebben. Foto’s en verhalen –meestal gemanipuleerd- van zielig kijkende
kindertjes en verdronken peuters doen wat bommen en raketten niet
kunnen: het Westen met behulp van de eigen massamedia en politiekcorrecte leiders en organisaties op de knieën krijgen.
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Het recept van de meest effectieve oorlog tegen het Westen ooit is even
simpel als geniaal: laat de bevolking voortdurend beelden en foto’s zien
van kleine, zielig kijkende kindertjes, hun nette moeders en sympathiek
ogende vluchtelingengezinnen. Het resultaat mag er zijn: hele hordes
autochtone vrijwilligers staan op de perrons de treinen met migranten op
te wachten met voedsel, water en andere hulpgoederen, en in Nederland
ook nog eens met complete gezangen met de tekst ‘wees welkom in mijn
land’.
Slechts 6% gezinnen, rest is invasieleger
Dat er zich nauwelijks vrouwen en kinderen onder de vluchtelingen
bevinden wordt door niet één van de aanwezige journalisten opgemerkt.
Voorbeeld: recent kwamen in München met een trein 569 immigranten
aan, waaronder slechts 21 kinderen. Die werden door hooguit 12 tot 14
ouders begeleid, waardoor het werkelijke aantal vluchtelingen maximaal
35 bedroeg, dus iets meer dan 6%. En de rest? Bijna allemaal sterke
alleenstaande jonge moslim mannen, waarvan velen rechtstreeks
afkomstig zijn van de bloederige islamitische slachtvelden in het Midden
Oosten en Afrika.
Door het tonen en uitzenden van zeer selectieve beelden en het vrijwel
negeren van de overige 94% is de gevestigde orde in Europa erin
geslaagd om een totaal misleidend beeld te schetsen van arme, hulpeloze
en goede mensen die alles zijn kwijtgeraakt en daarom ruimhartig moeten
worden opgevangen. In realiteit halen wij echter nauwelijks voor geweld

en oorlog vluchtende hulpeloze mensen in huis, maar veeleer een
compleet islamitisch invasieleger.
Schaamteloos misbruik medeleven onderdeel stapsgewijze
vernietiging
Dit is tegelijkertijd de geniaalste oorlog aller tijden als het allerlaagste,
meest schaamteloze misbruik van menselijk meeleven ooit, dat
bovendien mede mogelijk wordt gemaakt door de voortdurende leugens
van bijna alle Europese politieke partijen en nieuwszenders. ‘De beste
oorlogsstrategie is een vijand ongemerkt zo te manipuleren, dat hij
zichzelf stapsgewijs vernietigt en zo mogelijk ook nog eens zijn eigen
graf graaft,’ wordt op een video van klagemauer.tv gesteld.
‘Al geruime tijd worden hele volken op deze manier strategisch zo
gemanipuleerd, dat ze zich op grond van misleidende schijnmanoeuvres
ongemerkt zelf vernietigen. En dat met vurige ijver, grote zelfopoffering
en -ongelooflijk maar waar- zelfs op hun eigen kosten.’ De Duitse
regering wil burgers zelfs gaan dwingen om hun leegstaande huizen te
‘verhuren’ aan vluchtelingen (2).
Helaas hebben nog maar weinig autochtone Europeanen hun sluipende
zelfvernietiging door middel van massa immigratie in de gaten. Sterker
nog: de meesten hebben er een ontzettend goed gevoel over zichzelf en
hun land door gekregen. In realiteit wordt er een ijskoud geplande
psychologische en etnische oorlog tegen hen gevoerd, waarin de
zogenaamd hulpbehoevende vluchteling de gecamoufleerde ‘munitie’ is.
Verraden door Brussel
Aan de randen van Europa, zoals op de Griekse eilanden Kos en Lesbos,
is het vluchtelingengeweld reeds geëscaleerd en geëxplodeerd, zoals we
vorige week hebben laten zien. De politie moest traangasgranaten
inzetten tegen de waanzinnig geworden migrantenmassa, die zich ook
tegen de autochtone bevolking had gekeerd.
Op deze video’s waren moeders met hun kleine kindertjes natuurlijk in
geen velden of wegen te bekennen. Op Kos werden EU-commissarissen
Timmermans en Avramopoulos door de bewoners dan ook uitgescholden
voor ‘verraders’. Terecht, want de EU verraadt dagelijks zijn eigen
volken aan een weerzinwekkende imperialistische strategie.
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Pakketten vol met Syrische ‘paspoorten’
De douane in Duitsland en op de Balkan hebben inmiddels een groot
aantal pakketten onderschept met zowel valse als echte Syrische
paspoorten, waarmee duizenden immigranten snel tot ‘Syrische
vluchtelingen’ kunnen worden omgetoverd. Met die status is toegang tot
Europa verzekerd, zo weten ook de vele mannen uit Afghanistan,
Pakistan, Irak, Libië, Soedan en andere moslimlanden. En omdat Brussel
de regel dat asielzoekers in het land van binnenkomst moeten worden
opgevangen voor Syriërs heeft uitgeschakeld, kunnen ze feitelijk overal
naartoe.
ISIS werft onder vluchtelingen
Behalve tal van aanwijzingen en bewijzen dat er al duizenden
moslimterroristen vermomd als vluchtelingen in Europa zijn, werven
ISIS aanhangers actief nieuwe volgelingen onder de honderdduizenden
migranten die reeds in Europa zijn aangekomen of nog onderweg zijn.
Nu het eenmaal zover is gekomen is het niet langer de vraag of, maar
wanneer deze terroristen in Europa met behulp van messen, auto’s,
zelfgemaakte bommen en andere wapens bloederige aanslagen gaan
plegen op treinen, stations, winkelcentra en andere plaatsen waar de
autochtone Europeaan zich nu nog veilig waant.
CIA/moslim operatie tegen Europa
Herinnert u zich vooral onze eerdere berichten van de afgelopen jaren dat
ISIS terroristen getraind en bewapend werden in CIA kampen in Turkije,
en het recentere nieuws dat mensensmokkelaars op een royale bijdrage
uit de VS kunnen rekenen voor het transporteren van ontelbare aantallen
moslims naar Europa. Hoge ISIS terroristen blijken rechtstreeks door de
CIA te zijn geworven in onder andere de beruchte Irakese gevangenis
Abu Ghuraib. Ook de latere ISIS leider Abu Bak al-Baghdadi bleek een
CIA-rekruut te zijn.
Dat soort mensen worden nu dus doelbewust naar Europa gestuurd en
even welbewust door de EU in onze landen verwelkomd. En omdat het
overgrote deel van de autochtone Europeanen tegelijkertijd weerloos is
gemaakt met behulp van de eindeloos herhaalde zielige-vluchtelingen45
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propaganda, is de islamisering annex ondergang van ons continent
verzekerd.
Xander

In dit tempo in een jaar meer asielzoekers naar Nederland dan aantal
inwoners Eindhoven
Xander 17-09-2015 15:59- in Algemeen Nieuws, EU, Iran / Syrië, Islam
& Terreur, Maatschappij, NWO-Complot
Verhoudingsgewijs veel meer migranten naar Nederland dan
Duitsland – De vijf grootste leugens van onze media en politici over de
‘vluchtelingen’crisis

Welkom in Europa! De ene dag een moorddadige moslim jihadist, de
andere dag een zogenaamde ‘vluchteling’.
Gisteren verklaarde de voorzitter van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) op TV dat er op dit moment dagelijks 700 nieuwe
asielzoekers Nederland binnenkomen (1). Gaat de toestroom in hetzelfde
tempo door dan spreken we over 255.500 immigranten in slechts één jaar
tijd, wat er bijna 40.000 meer zijn dan het aantal inwoners van de stad
Eindhoven, de 5e stad van ons land. Desondanks applaudisseerden
gisteren alle politieke partijen in Den Haag –met uitzondering van de
PVV (4)- de komst van verhoudingsgewijs veel meer asielzoekers naar
Nederland dan naar Duitsland, dat niet voor niets de grenzen tijdelijk zo
goed als gesloten heeft.
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agenten. Onze media: kijk eens hoe ruw er met deze arme mensen wordt
omgesprongen. Het volledige filmpje laat echter het omgekeerde zien:
het is de man zelf die de vrouw en baby op de rails gooit (!), en de agenten
die hem proberen tegen te houden. (6)
De vijf grootste leugens van de media en politici
‘De complete berichtgeving van de reguliere media over de
migrantencrisis is totaal bedrog,’ zegt vaste Infowars verslaggever Paul
Joseph Watson. De vijf belangrijkste zaken waar de media niet over
berichten:

Bijna nergens in Europa heeft het volks- en cultuurnihilisme dermate
beangstigende vormen aangenomen als in ons eigen parlement. Terwijl
Duitsland met 81 miljoen inwoners zucht en steunt onder de reeds
aangekomen en verwachte 1 miljoen asielzoekers dit jaar, zou Nederland,
dat iets meer dan één vijfde van het aantal inwoners van Duitsland heeft,
bij onbeperkte instroom ruim een kwart van dat aantal toelaten.
De Duitsers hebben echter hun grenzen tijdelijk (?) gesloten, maar in
Nederland mag dat zelfs niet gesuggereerd worden, want dan wordt je
door onze bijna voltallige zogenaamde ‘volksvertegenwoordiging’
gezien als xenofoob, extreemrechts of racist.
Meisjes en vrouwen verkracht in AZC’s
Het nieuws dat er in tal van AZC’s in Duitsland vrouwen en jonge
meisjes worden verkracht door moslim mannen en zelfs tot prostitutie
worden gedwongen (3) heeft zowaar de reguliere media bereikt (2).
Welzijnsorganisaties zeggen dat vrouwen en meisjes er ‘loslopend wild’
zijn en ’s nachts te bang zijn om naar de wc te gaan. Ook zouden er
complete bendeoorlogen worden geïmporteerd en uitgevochten in
opvangcentra, maar in sommige Duitse steden ook al op straat.
Schandalige manipulatie en bedrog
Afgelopen week werd in een park in Chemnitz een 7 jarig meisje door
een Afrikaanse moslim migrant verkracht (3)(5). Natuurlijk zult u dit
nieuws niet in onze eigen media horen; die willen namelijk koste wat het
kost het valse beeld overeind houden dat de migranten die hier komen
hoofdzakelijk uit gezinnen en moeders met kinderen bestaan. Dat 7 jarig
meisje lijkt dan ook als een ‘noodzakelijk offer’ te worden beschouwd
voor het grote doel, nl. zoveel mogelijk moslims toelaten tot Europa.
Deze video bevat een compilatie van andere beelden die de Nederlandse
media doelbewust niet uitzenden, zoals asielzoekers die treinen
bekogelen, aangeboden voedsel en water weggooien en hulpverleners
beroven. (6)
Ook zijn er voorbeelden van schandalige staaltjes manipulatie en bedrog
door de massamedia in te zien. Zo is er de inmiddels bekende foto van
een man die met vrouw en baby op de trainrails ligt, omringd door

1) De overgrote meerderheid van de migranten (naar schatting 75%
tot wel 95%) zijn NIET mensen die gevlucht zijn voor de
burgeroorlog in Syrië of voor ISIS. Volgens de UNHCR bestaat 72%
uit mannen en slechts 13% uit kinderen (het werkelijke aantal mannen
ligt waarschijnlijk nog hoger).
‘Waarom eist de media dat wij in de naam van medegevoel en humaniteit
accepteren dat ze andere veilige landen die weigeren hen gratis geld te
geven overslaan, en rechtstreeks naar de Europese verzorgingsstaten
doorreizen, terwijl de meesten helemaal niet vluchten voor oorlog? Ze
‘vluchten’ naar een hogere levensstandaard die zal worden gefinancierd
door de Europese belastingbetalers.’
2) De grote TV-zenders laten enkel beelden zien die de migranten in
een positief daglicht stellen. Glimlachende kinderen, blije moeders,
uitbundige vaders, en natuurlijk de tragedie van het verdronken Syrische
jongetje -wiens vader zelf een mensensmokkelaar was!- dat dagenlang
uitgebuit werd om zoveel mogelijk medeleven op te wekken.
Wat ze niet laten zien is dat migranten stenen gooien naar Hongaren,
voedsel stelen van hulpverleners, bejaarde mensen aanvallen en al
plunderend, vernielend en Allahu Akbar schreeuwend door dorpen en
steden trekken. Net zomin zult u foto’s zien van jihadstrijders van AlQaeda en ISIS die nu in burgerkleding tot Europa zijn toegelaten.
Waarom laten de media geen beelden zien die de publieke opinie
onmiddellijk zou doen omkeren? De enige reden is dat zij welbewust
meedoen met het verhullen van de ware aard van de zogenaamde
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‘vluchtelingen’ stroom, namelijk dat dit niets anders dan een
gecamoufleerde islamitische invasie is.
3) Autochtone Europeanen wordt voorgehouden dat ze tolerant
moeten zijn en daarom de poorten wijd open moeten zetten voor
massa’s mensen die totaal intolerant zijn voor Westerse waarden en
principes over vrijheid en democratie. Sinds Zweden zijn grenzen
opende voor migranten explodeerde het aantal verkrachtingen met
1472%, waardoor het land bij uitstek verkrachtingsland nummer 1 van
het Westen werd. 77,6% van de daders bestaan uit allochtonen en
immigranten, het leeuwendeel van islamitische afkomst.
Niet alleen in Zweden en Frankrijk, maar in steeds meer Europese steden
bevinden zich tal van islamitische no-go getto’s waar politie, brandweer
en ambulances aangevallen worden door moslimbendes. Heeft u op TV
kunnen horen dat moslim migranten in Duitsland vrouwen en kinderen
verkrachten? Nee, die zonden enkel selectieve beelden uit die de valse
indruk wekken dat asielzoekers zo slecht worden behandeld door
bijvoorbeeld de Hongaarse politie.
‘Waarom is iedereen die vraagtekens plaatst bij het overspoelen van
Europa met miljoenen mensen met een totaal andere cultuur, en die geen
enkele intentie hebben te integreren, onmiddellijk weggezet als een racist
of een xenofoob?
4) De EU-landen buiten de migrantencrisis uit om gigantische
aantallen mensen te importeren die uiteindelijk voor een nog
socialistischere en bureaucratischere overheid zullen stemmen. De
bewering dat Europa miljoenen migranten nodig heeft om goedkoop
werk te verrichten is een mythe. Kijk naar Zweden, waar nu al 58% van
alle uitkeringen naar immigranten gaan. Tsjechië, dat zijn grenzen
weigerde te openen, is juist de snelst groeiende economie in Europa.
Waarom maken Europese regeringen het hun eigen volken niet
aantrekkelijker om gezinnen te stichten en kinderen te krijgen, maar
zetten ze deur wagenwijd open voor een leger vol gelukszoekers,
profiteurs en potentiële extremisten?
5) De migrantencrisis zou niet zijn ontstaan als de NAVO niet was
begonnen met het financieren en bewapenen van gewelddadige

jihadgroepen om seculiere regeringen in Noord Afrika en het Midden
Oosten omver te werpen. De enorme sommen geld die werden verspild
aan bommen, wapens en burgeroorlogen hadden veel beter gebruikt
kunnen worden om de levensstandaard in die landen te verhogen, de
infrastructuur te verbeteren, et cetera.
Het tegendeel gebeurt echter: de migranten tsunami wordt aangegrepen
voor nog meer militaire interventie, wat nóg meer vluchtelingen naar
Europa zal sturen.
Steeds meer burgers hongeren naar de waarheid
Waarom laten de reguliere Westerse massamedia al deze punten
zorgvuldig uit hun berichtgeving weg? Drie video’s van Infowars waarin
Watson deze punten wél aanhaalde, kregen binnen korte tijd 6 miljoen
views. Het is duidelijk dat de honger naar de waarheid onder de gewone
Europeaan veel groter is dan de politiek wil inzien, en dat het beslist niet
om een klein groepje ‘rechtse extremisten’ gaat, maar om zeer bezorgde
burgers die hun land, continent, veiligheid, welvaart, toekomst en
kinderen opgeofferd zien worden door dezelfde anti-Westerse globalisten
die achter het pro-moslim migrantenbeleid van de EU en de VN zitten
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De laatste tijd worden we overspoeld met cijfers over de migratie-en
vluchtelingenstroom. Op deze interactieve wereldkaart kun je zien je
hoeveel ...
Kroatië kan geen vluchtelingen meer aan
redactie
17-9-15,
15:07
bron:
ANP

•

Kroatië kan niet nog meer vluchtelingen aan. De minister van
Binnenlandse Zaken, Ranko Ostojic, zei dit donderdag in het
dorpTovarnik, aan de ...
Orbán: Aantal vluchtelingen loopt op tot 100 miljoen
Door:
redactie

17-9-15, 13:30
•

De Hongaarse premier Viktor Orbán blijft achter zijn omstreden hek bij
de Servische grens staan. Sterker nog: hij gaat nog meer hekken bouwen.
De ...
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Refugee in Finland complains that the food is not good and is only
suitable for dogs
About 70 asylum seekers marched yesterday afternoon seven
kilometres from the Hiukkavaara refugee centre to the Oulu police
station, escorted by police.

No one really knew what was the reason for this demonstration. The socalled refugees had been complaining of their living conditions at the old
army barracks, as well as the food, and it turned out at the police station
that food was the culprit.
One Iraqi asylum seeker had carried with him a plate of white rice,
declaring that it was fit for dogs to eat, but not men like him.
After the asylum seekers had demonstrated their disgust to the media for
a few hours, they accepted to be transported back to their quarters in
Hiukkavaara, by the police and volunteer workers.
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Today some research was done as to their food. It turned out to be lactosefree and modified to the asylum seekers’ needs.
The plate that the asylum seeker was so flamboyantly presenting to the
media as dog food, was, indeed, rice, but without the beef and vegetable
sauce, and the salad that goes with the dish.
“The demonstration was a great surprise for us”, says the service
production manager Pauliina Värttö from Oulun Serviisi that provides
the food to the refugee centre.
“They have their own menu tailored for them.”
“Soups, porridge and potatoes are not to their liking, apart from the ric,
so we don’t offer them. Even for the rice we have considered different
alternatives to offer variety”, explains Värttö.
Värttö says that the asylum seekers eat a lot more than other customers.
“One serving may include eight hamburger patties and ten boiled eggs.
We deliver them substantially more food than to any other place we
serve.”
So, if the culprit is not, in reality, the food, what could it be?
The real reason might be that Finland has now decided to suspend all
asylum requests made by Iraqis and Somalis, and re-evaluate their need
for asylum as for example Sweden sees that Iraq and Somalia are safe
countries.
About 80 per cent of all asylum seekers coming to Finland are from Iraq,
and about 10 per cent from Somalia. Almost all of them are men. And
they came to Finland from Sweden.
These Iraqis and Somalis came to Finland hoping for life-long support.
Anxiety may escalate quickly if the prospect changes to deportation. Noone knows who these people really are and what they are capable of, so
let’s keep our fingers crossed that tragedies will be avoided.
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A Russian official says Moscow has received, without complaining,
twice as many refugees as the European Union nations have, amid the
huge influx of refugees into Europe.
Sergei Naryshkin, the speaker of Russia’s State Duma, or the lower house
parliament, made the remarks during a meeting with Russian lawmakers
on Friday.
Naryshkin said Moscow had “without any fuss, without political
moaning, and cries” accommodated some “1.1 million Ukrainian
citizens, migrants, refugees” in comparison with EU nations, which have
received about 550,000 refugees.’ 03-10-2015

Stichting Olivijn/Peter den Haring info@peterdenharing.nl
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Ludieke afbeelding over boot’vluchtelingen’van Peter den Haring, zie
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"Wanneer 1 miljoen vluchtelingen er 7 miljoen worden na
gezinshereniging"
7/10/15

-

16u04

Bron:

Bild,

Focus

Online

© reuters.
Dit aantal wordt door minister Lorenz Caffier van de deelstaat
Mecklenburg-Volpommern bevestigd in een interview met Welt am
Sonntag.
Hij verwacht dat dit jaar tussen de 1,2 tot 1,5 miljoen vluchtelingen naar
Duitsland komen en dus geen 800.000 zoals eerder berekend.
© epa..
Duitsland Op dit moment bereiken vele jonge mannelijke vluchtelingen
Europa en in het bijzonder Duitsland.
Velen onder hen zullen nadien proberen om de rest van hun familie te
laten overkomen in het kader van gezinshereniging.
Bild kon de hand leggen op een vertrouwelijk overheidsrapport waarin
de autoriteiten waarschuwen dat 1 miljoen vluchtelingen er op die manier
7 miljoen kunnen worden.
.
De prognoses zijn alarmerend, meldde Bild een paar dagen geleden op
basis van nieuwe schattingen in het rapport van een niet nader genoemde
overheidsdienst. Duitsland verwacht tussen nu en het eind van het jaar
nog eens 920.000 bijkomende vluchtelingen of zo'n 10.000 asielzoekers
per dag.
Dit betekent dus dat de vluchtelingenstroom op hetzelfde peil zal blijven
en dus niet afneemt tijdens de wintermaanden zoals eerder gesteld.
1,5 miljoen
57

Vele vluchtelingen zullen proberen om ook de rest van hun familie naar
Europa te halen.
Volgens berekeningen kan dit voor het laatste kwartaal alleen al
neerkomen op 7,36 miljoen asielzoekers extra in het kader van
gezinshereniging.
Familiestructuren

© reuters.
"Op basis van de bestaande familiestructuren in het Midden-Oosten moet
er van uitgegaan worden dat elke erkende vluchteling vier tot acht
familieleden kan laten overkomen", klinkt het.
Ook Manuela Schwesig, minister van gezinsaangelegenheden, houdt er
rekening mee dat "zeer vele vrouwen en kinderen zullen volgen".
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Voorzichtig met prognoses

© ap.
Ook Focus Online gaat vandaag dieper in op de materie.
Jochen Oltmer, een professor gespecialiseerd in migratie aan de
universiteit van Osnabrück, verklaart dat er toch voorzichtig dient
omgesprongen te worden met dergelijke prognoses.
"Op dit moment is alles nog onduidelijk en kan je niets met zekerheid
zeggen", aldus Oltmer.
"Alles zal afhangen van het feit hoeveel vluchtelingen daadwerkelijk in
Duitsland
zullen
blijven."

©

reuters.

"Ook het huidige profiel van de asielzoekers levert geen duidelijke cijfers
op voor wat we in de toekomst mogen verwachten", meent de professor.
"Er zitten namelijk ook kinderen tussen en jonge mannen die niet
getrouwd zijn.
Bovendien willen niet alle mensen die asiel aanvragen in Duitsland, hier
ook blijven.
Dat leert in elk geval de geschiedenis."

©
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Kan het zijn dat er krachten in de wereld -laten we het zo maar even
noemen- aan het werk zijn, om te trachten Europa te
destabiliseren..? Een moeilijk woord wellicht, dat feitelijk niets
anders betekent dan het in chaos brengen van een land of gebied.
Moedwillige destabilisatie heeft het ‘voordeel’ voor de agressor, voor
de aanvaller dus, dat het betreffende land of gebied, de handen vol
heeft aan de chaos en daardoor niet of nauwelijks in staat is het
overzicht te houden, van wat er nou preciés gebeurt..!

©

reuters.

© epa.

Hoofdartikelen: De destabiliserende migrantenstroom..
3 oktober 2015 Door GuidoJ.
80 Reacties E-mail Print A A A
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En
om
te
destabiliseren, zijn natuurlijk veel wapens voor handen.. Je kunt het
doen, door de handel van een land, openbaar of in het geheim, te
dwarsbomen, of door de valuta van een land onderuit te schoffelen
op de internationale valutamarkten. Maar kan het zijn dat mensen,
oorlogsvluchtelingen hiervoor ook gebruikt worden als
wapen? Bijvoorbeeld de schier onmetelijke vluchtelingenstroom
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naar Europa is gekomen. via de ‘zachte onderbuik’ van Europa aan
de Middellandse Zee.
Feitelijk en kort gezegd komt het er hierbij dus op neer, dat in het
geval van de vluchtelingenstroom, getraumatiseerde mensen
gebruikt worden als wapen voor destabilisering van (landen in)
Europa.. Tja, da’s even wennen zo’n gedachte. Toch? Maar
inmiddels zijn er genoég aanwijzingen dat dit daadwerkelijk
plaatsvindt.
Uit de gelederen van de Oostenrijkse geheime diensten kwamen als
eerste ongelooflijke beschuldigingen in deze richting. Volgens een
medewerker van het Oostenrijkse ‘Abwehramt’ zou uit informatie
blijken dat er Amerikaanse organisaties zijn, die de
mensensmokkelaars
betalen
die
dagelijks
duizenden
‘vluchtelingen/asielzoekers’ naar Europa vervoeren. (klik voor
artikel HIER)
“Er bestaat informatie over dat organisaties uit de VS een
cofinancieringsmodel hebben gecreëerd en een aanzienlijk deel van de
kosten voor de mensensmokkelaars dragen. Niet iedere vluchteling uit
Noord-Afrika heeft natuurlijk € 11.000,- cash..! De simpele vraag blijft,
die niemand zich kennelijk dúrft te stellen: waar komt dat geld
vandaan…?!?”
De verdenking dat krachten achter de schermen in de VS een
geostrategische plan uitspelen in dit mensonterende ‘schaakspel’,
wordt steeds opnieuw geuit. Maar weinig deskundigen zijn bereid
om betrouwbare informatie los te laten en niemand wil met naam en
toenaam in het openbaar optreden. Omdat het té pijnlijk en
leugenachtig is.. Feitelijk te bizár voor woorden. Daar waar ook
steeds meer verdachtmakingen over de betrokkenheid van de in de
VS verborgen krachten achter de opzet en steun aan ISIS/IS/ISL
tevoorschijn komen..!
x
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x
x
Migrantenstroom, onderstroom, destabilisatie..
2015 © WantToKnow.nl/.be
x

De uitgelekte doctrine van deze Paul Wolfowitz, neo-conservatief, lekte
uit is nu nog steeds bewijsvoering van de manier waarop de wereld als
schaakbord wordt behandeld.
Kijken we wat nou preciés de (politieke) betekenis is van
‘destabilisering’, dan komen we op een wapen of noem het een
‘instrument’ op één groot wereldschaakspel uit. Hierbij hebben
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bepaalde landen, waar de macht geconcentreerd is, zoals de VS, een
belang bij het instabiel maken van landen, die hun wereldhegemonie
zouden kunnen aantasten. En weet je dat de informatie rondom deze
strategie helemaal niet (meer) geheim is..? In maart van het jaar 1992
al (!) werd deze strategie gepresenteerd door een van de haviken in
de Amerikaanse republikeinse partij, Paul Wolfowitz.
Het stuk was totaal niet bedoeld voor publieke vrijgave, maar het werd
aan de New York Times gelekt en door deze krant gepubliceerd. (HIER)
Het veroorzaakte een publieke controverse over de politiek van de VS op
het gebied van Defensie en Buitenlandse Zaken. En vanzelfsprekend
kreeg het rapport al snel het kenmerk ‘imperialistisch’ op gestempeld,
doordat het aangaf dat de VS -feitelijk onwettelijk, onethisch en
immoreel- zou op dienen treden, wanneer een ander land dan de VS de
status van ‘supermacht’ dreigde te bereiken en daardoor ‘een bedreiging
zou kunnen vormen voor de VS’.
Dit optreden door de VS mocht dan zelfs de vorm krijgen van preventieve
aanvallen door de militaire macht van de VS, onder de motivatie van het
bestrijden van een ‘potentiële dreiging’.. Maar ook andere
‘destabiliserende factoren’ worden genoemd om een of meerdere landen
te ondermijnen. En ja, een aantal van die Valse-Vlag-operaties hebben
we al gezien in de loop der jaren. De vraag in het kader van het
destabiliseren van Europa is daarbij voor ons, of zelfs het neerhalen van
de MH17 niet een dergelijke moorddadige valse-vlag-patroon draagt..!
Uit
de
Wolfowitz-doctrine:
‘Om de leidende rol van de United States te bekrachtigen, ‘dient
voldoende aandacht te gaan naar de belangen van de industriële landen,
zodanig dat zij worden ontmoedigd om ons leiderschap uit te dagen, of
in hun streven naar het omwentelen van de politieke en economische
orde.’
De meest agressieve methodes op het wereldtoneel worden dus niet
geschuwd, om het schaakspel naar de hand van grootmacht de VS te
zetten. En het zijn vooral de haviken aldaar, zoals gezegd, die zich heeren-meester wanen in de wereld en niet gehinderd lijken te worden door
enig moraal of ethisch besef. Zij geven niets om doden, kennen geen

empathische gevoelens en dat, is zeer waarschijnlijk ook het geval bij de
vluchtelingenstromen..! Waarbij ze vooral de leugen hebben als hun
wapen om te regeren.
Er
komen
steeds
meer
crises
in
Europa..
Was het eerst het politiek-economische getrouwtrek om de economischfinanciële situatie met Griekenland, die mede door de boevenbende van
Goldman Sachs was georchestreerd, nu is het de migrantencrisis. En laat
er nu ‘toevalligerwijs’ een link tussen die twee zijn, in de vorm van ene
Peter Sutherland, non-executive chairman van Goldman Sachs
International én.. voormalig voorzitter van oliegigant BP.
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Peter Sutherland, de spin in het web rondom de vluchtelingenstroom
in de EU..?? Is in staat om de meest smerige plannetjes een officieel
jasje te geven..
Goldman Sachs is -zoals je weet- ook de bedenker van de financiële
tijdbommen, die ‘derivaten’ heten en al menig lands-, stads- en/of
bedrijfsbestuur tot wanhoop hebben gedreven.. Goldman Sachs leeft van
rotzooi, en dan het liefst volgens de geplande rotzooi, op basis waarvan
je rustig je winstplan kunt realiseren..
En voor degenen die het allemaal maar conspiracy vinden, raden we aan
dit verhaal over de BP-olieramp in de Golf van Mexico maar eens te
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lezen.. Ja, inderdaad BP, waar Sutherland oud-CEO van is. Een sluwer
plan om miljarden naar je toe te trekken, is er bijna niet mogelijk..
(HIER)
Sutherland is daarnaast ook voorzitter van het, let op.. ‘Global Forum on
Migration and Development’ en.. vast bezoeker van de
Bilderbergconferenties. In 2012 baarde hij opzien met de uitspraak, dat
EU-landen hun best zouden moeten doen, ‘door de homogeniteit in de
EU-landen te ondermijnen. Migratie is een cruciale dynamiek voor
economische groe in sommige Europese landen, hoe moeilijk het wellicht
ook uit te leggen is voor de burgers van die staten.” (HIER) Sutherland
riep al eerder op, dat EU-lidstaten, ‘vluchtelingen en immigranten met
een hoge scholing’ niet het vuur zo aan de schenen zouden moeten
leggen.
Bijzonder is in ieder geval ook, dat de hele vluchtelingenstroom
plotseling op gang kwam, vlak ná de laatste Bilderbergmeeting in juni
2015 (HIER) Inmiddels is er een heel netwerk aan websites de lucht in
gebracht, die actief meehelpen de migranten naar Europa te laten komen
en er worden zelfs handboeken uitgedeeld.. Samen met Cecilia
Mälmstrom, EU-commisaris, heeft Sutherland het beleidsplan opgesteld
voor de immigratie binnen de EU. Deze Malmström is weer de persoon
die achter de websites als subsidie verstrekker verscholen gaat.. Dit
zaakje stinkt een beetje.. Toch?
Door wie worden al deze vluchtelinge als het ware
UITGENODIGD..??
De
geplande
migratiestroom..!
Een geplande migratie naar de EU-staten..? Is dat geen nieuws dat je op
NOS-journaals zou moeten lezen..? Gepland en in elkaar gezet door
mensen van binnen de EU. Zo meldde Sky News onlangs over
handboeken die gratis worden verspreid aan migranten in Turkije. Deze
handboeken bevatten alle informatie die migranten nodig hebben
wanneer ze naar Europa komen, met inbegrip van alarm
telefoonnummers in het geval ze in de problemen komen, zowel op land,
als ook op zee…! Kijk naar deze clip en trek je eigen conclusies over de
spontaniteit van de vluchtelingenstroom..
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Bernd Kasparek
Het artikel vermeldt 2 websites Welcome to the EU en Watch The Med.
Onderzoek naar de mensen achter deze websites levert informatie op over
de persoon die de ‘Welcome to the EU’ website heeft geregistreerd heet
Bernd Kasparek, gepromoveerd wetenschapper in ‘Forensische
Oceanografie’ en gespecialiseerd in ‘migratie en grenscontroles.
Kasparek publiceert artikelen met professor Sabine Hess, van de
universiteit van Göttingen.Wil je presentaties van hun bekijken, dan zie
je HIER een presentatie van Kasparek en HIER een presentatie van
professor Sabine Hess, waarin ze spreekt over Multi-situated
Ethnography.
Dezelfde Bernd Kasparek wordt gerelateerd aan andere websites, waar
vaak termen vallen als ‘antiracistisch’ e.d. Een van die websites is
Bayerische Flüchtlingsrat, een raad voor vluchtelingen in München. En
vreemd toch dat het gebouw waar deze raad is gebaseerd, is gewist op
Google Street View..
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Lorenzo Pezzani
Een
man
genaamd
Lorenzo
Pezzani
De ‘Watch The Med’ website is geregistreerd door een man genaamd
Lorenzo Pezzani. Een presentatie van hem over refugees and ‘fort
Europe’ laat zien dat hij een groot fan is van massa immigratie. Meer
informatie over hem is bijvoorbeeld te vinden op de website delfina
stichting. Daar lezen we: “Lorenzo is onderdeel van het onderzoeksteam
over Forensische Oceanografie, een initiatief met Charles Heller,
geproduceerd in het kader van het ERC gefinancierde project
‘Forensische Architecture – Goldsmiths, Centrum voor Onderzoek
Architectuur’ “: De ERC is een EU fonds.
Uit verder onderzoek blijkt dat meer dan 70 domeinen gehost worden op
dezelfde server (213.139.76.196). Deze leiden tot verschillende websites
met soortgelijke kwesties over migranten, en veel van hen zijn interessant
om verder te onderzoeken. Een zo’n website is bv. Border monitoring
EU, weer gelieerd aan Bernd Kasparek. Ook de delfina foundation is
nader onderzoek waard. Tevens rijst de vraag wie er achter de server zit
die al de websites met gelijksoortige doelen een plaatsje op het web
hebben gegeven.
Lorenzo Pezzani heeft diverse research studies uitgevoerd over
migranten
die
de
Middellandse
Zee
oversteken,
zoals
bijvoorbeeld: Forensisch Oceanography Report . De informatie uit deze
studies wordt waarschijnlijk gebruikt voor de handboeken, omdat de
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mensen die achter deze sites zitten, ook de handboeken máken voor de
‘vluchtelingen’.
Verder lezend op de website van Delfina fundament vinden we deze -vrij
vertaaldestatement:
“Forensic Oceanography onderzoekt kritisch het gemilitariseerde grens
regime in de Middellandse Zee, en brengt de maritieme rechtsgebieden
in kaart om het geweld tegen migranten op zee te documenteren.”
Het is duidelijk: de grenscontroles worden gezien dus, als geweld tegen
migranten.
Tot
slot
staat
er:
“…, en is uitgegroeid tot een instrument in de strijd voor de vrijheid van
beweging.” Dus deze club mensen is voorstander van vrij verkeer zonder
controle…!
Tevens kan de informatie die zijn verzamelen, van belang zijn voor de
smokkelmafia, bijvoorbeeld over waar vandaan zij moeten vertrekken
met de bootjes om op de juiste plek in Europa aan wal te komen. Zo
gebruiken ze, gezien hun agenda met de handboeken en de genoemde
‘welcome websites’, diepgaande studies om het voor migranten
gemakkelijk te maken naar Europa te komen. Nog wel gesponsord met
EU-geld voor hun ‘onderzoek’. Want ook hier komen we weer op de
bijzondere Peter Sutherland uit..!

Multi-miljardair George Soros zag ook wel wat in AVAAZ om de
publieke wereldopinie naar je hand te zetten. Écht iets voor een
marionettenspeler-achter-de-schermen..!
En dan is er natuurlijk altijd ene George Soros..
Sky News is uitgegeven door W2EU (zie afbeelding), dat onderdeel
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uitmaakt van het ‘Open Society’-netwerk van miljardair George Soros.
En je weet het waarschijnlijk: of het nou gaat om de ‘Arabische lente’ of
de ‘Euromaidan’ in Oekraïne, er is haast geen poging tot staatsgreep te
bedenken of deze oligarch -George Soros- speelt er door middel van zijn
diverse ‘stichtingen’ een rol in. Inmiddels lijken de door de
multimiljardair gefinancierde non-gouvernementele organisaties (ngo’s)
ook in de vluchtelingencrisis een interessant werkveld ontdekt te hebben
en werkt Soros in die zin samen met Peter Sutherland.
De Open Society stichting, die deze publicatie met o.a. geld van Soros
financierde, laat zich er ook openlijk op voorstaan, dat ze zich in heel
Europa inzet voor een liberaal asiel- en immigratiebeleid. George Soros
liet onlangs in een artikel voor ‘Project Syndicate’ uit voor het
ombouwen van het hele Europese asielsysteem. In een zes-puntenplan
eiste de multimiljardair onder andere dat de EU 1 miljoen asielzoekers
per jaar opneemt..! De EU moet dit volgens Soros met belastinggeld
massief ondersteunen, zoals hij eerder ook al stelde inzake Oekraïne.

In de opvattingen van miljardair Soros moet de EU voor iedere immigrant
in de eerste 2 jaar na aankomst een slordige € 15.000 euro per jaar
beschikbaar houden voor levensonderhoud. En een ander punt op het
eisenlijstje: de EU moet ook voor veilige migratieroutes zorgen,
waarlangs de migranten via Griekenland of Italië door kunnen reizen naar
hun landen van bestemming. En ja, daar heeft ome George via de
handleiding voor immigranten, inmiddels zijn aandeel aan bijgedragen..!
Tot slot klonk het in het artikel alsof hij zichzelf aanbeveelt, wanneer hij
stelt dat de EU in de asielkwestie ondersteuning moet zoeken bij NGO’s
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en private donateurs. Maar de vraag die niet wordt beantwoord, is
waarom de Amerikaanse miljardair zich zo intensief bemoeit met het
asielbeleid in de Europese Unie en zich uitspreekt voor een massale
immigratie naar Europa. Als men bijvoorbeeld in ogenschouw neemt hoe
weinig ondersteuning zelfs erkende asielzoekers in de Verenigde Staten
krijgen, dan zou zijn eigen land de dikwijls als filantroop beschreven
Soros toch een meer voor de hand liggend werkveld bieden.
David
Icke
waarschuwde
ook
hier
al
voor..!
We raden je aan de onderstaande video van David Icke te bekijken en
beluisteren. Het is het verhaal dat we je hier duidelijk proberen te maken.
Dode, verdronken mensen, vrouwen en kinderen, zijn niets anders dan
‘wapens’ in handen van de niets-ontziende manipulatoren, die zo hun
eigen ‘visie’ trachten te realiseren in Europa. Het Europa van de leidersin-het-pluche, mensen, té vaak mannen, die zich wentelen in de luxe van
het Europese leiderschap in Brussel en Strassbourg.
Het verhaal van David Icke is niet anders dan je zou moeten begrijpen.
De manipulaties van het wereldtoneel, om angst, verdeeldheid en onrust
te zaaien. Geld te incasseren als ‘vluchtelingen-begeleidingsteams’.. Dus
richt je woede alsjeblieft niet tégen de mensen die op zoek zijn naar een
betere woonplaats voor zichzelf en hun dierbaren, want dat is wat de elite
ons maar al te graag ziet doen. Daarvoor hebben ze in verschillende
landen gecontroleerde oppositiepartijen geplaatst die vreemdelingenhaat
moeten aanwakkeren. Maar weet dat de oorzaak bij hén ligt die deze
vluchtelingenstroom op gang brengen en bij hén die letterlijk weer over
lijken gaan om hun agenda uit te rollen..
x
En natuurlijk geld, véél geld verdienen met deze chaos van
vluchtelingen..
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Op 12 augustus jl.
verscheen in de krant ‘Heute’ in Oostenrijk het artikel: ‘Asielfirma
incasseerde bijna € 21 miljoen Euro’. Het begeleiden, bewaken en
verzorgen van vluchtelingen/asielzoekers, wordt namelijk niet door de
Oostenrijkse staat verzorgd, maar door een privé onderneming. Preciezer
gezegd door ‘ORS Service AG’, een bedrijf dat in Zwitserland,
Oostenrijk en Duitsland opereert en dat in 2014 ongeveer € 21 miljoen
belastinggeld van het Oostenrijkse ministerie van binnenlandse zaken
ontving.
Het was de Oostenrijkse krant ‘Der Standard’ die dit verhaal onderzocht,
om uit te zoeken wat er achter de vennootschap van de ‘ORS’ schuil gaat.
Het blijkt te gaan om ‘Equistone Partners Europe’, dat op haar beurt
eigendom is van een groep van ca. 30 institutionele beleggers en de
Barclays Bank. Een bank die, zoals onderzoekers van het Federale
Instituut voor Technologie (ETH) van Zürich vastgesteld hebben, tot één
van de meest invloedrijke ondernemingen van de wereld geldt.
En ja, zoals het altijd gaat bij de familie de Rothschild, moet je even door
alle lagen van camouflage heen. Ook hier..! Want volgens het
internetmagazine ‘Info-DIRECT’ heeft Barclays Bank als belangrijkste
aandeelhouder de internationaal opererende privébank ‘NM Rothschild’;
een bank die persoonlijk door de bankiersfamilie Rothschild
gedomineerd. De familie Rothschild wordt ook in verbinding gebracht
met de Bilderberg Groep en zij behoort onbetwist tot de geldaristocratie.
En zo zijn we weer bovenaan dit artikel, waar Peter Sutherland weer zijn
partijtje mee blaast.. (lees HIER het hele verhaal over de Rotschild-
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achtergrond bij deze vluchtelingenscam. Inderdaad, dezelfde familie van
wie we nu de Rembrand-schilderijen gaan kopen..)
Het begrip geldaristocratie beschrijft een groep, die dankzij hun
economische invloed, politieke macht vergaard heeft en deze
hoofdzakelijk over privé banken uitoefent. Volgens insiders spelen beide,
zowel de Bilderberg Groep als de geldaristocratie, een belangrijke rol in
het manifesteren van de globale nieuwe wereldorde onder heerschappij
van (krachten achter de schermen van) de VS.

Tot slot, last but not
least
De Amerikaanse strategie achter de vluchtelingenstromen naar Europa is
nauwelijks te ontkennen, over het hoofd te zien, noch te loochenen. De
vluchtelingenstroom is daarom niet alleen dátgene wat je aan de
buitenkant ziet. Het is een wapen waar je naar kijkt, getraumatiseerde
mensen die als wapen worden ingezet.. Reageer je boosheid daarom niet
op deze vluchtelingen, maar reageer tegen hen die achter de schermen
bezig zijn, met deze destabilisatie van Europa.
Het gaat er dus om, net zoals dat nu in Syrië keihard wordt gedaan door
Poetin en zijn Russische regering, de Amerikaanse verborgen
machthebbers en hun bondgenoten te ontmaskeren; ze in het heldere
daglicht te zetten. Om zo de ongehinderde volksvermenging een halt toe
te roepen. Let goed op de dubbele lagen van het nieuws; geloof je eigen
intuïtie wanneer je kijkt naar de ongelooflijke drama’s met de
vluchtelingen. Maar weet dat ook deze drama’s zijn geënsceneerd. In
75

No.878

elkaar zijn gezet om jou en vele, vele journalisten en goedwillenden een
loer te draaien. Niets is wat het lijkt.
http://www.hartgeld.com/cartoons.html
Neu: 2015-10-11:
Dr.

Cartoon:

ach der Wahl ist .......
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Silberrakete: Schneller, Thomas
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Neu: 2015-10-10:
Silberrakete: Das Ende von Merkels erfolgreicher Politik:
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Dr. Cartoon: Die "Willkommenskultur" braucht Geld:
Neu: 2015-10-09:
Dr. Cartoon: In der deutschen Geschichte steht der Herbst für Revolution:
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Leserzusendung-DE: Merkel der Spaltpilz von Europa:

Silberrakete: Wir schaffen das - nur wer ist WIR?
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Neu: 2015-10-07:
Dr. Cartoon: Chefsache!

Neu: 2015-10-08:
Silberrakete: Das Ziel vor Augen

Silberrakete: Vor 100 Jahren
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Neu: 2015-10-06:
Silberrakete: Weg mit diesen Schandmalen aus Deutschland!
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Dr. Cartoon: Sie erfüllt ihre Aufgabe mit Hingabe:
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Sauerkraut: Ist er deshalb den Katholischen beigetreten?

Leserzusendung-DE: (er ist geadelt, verwendet aber seinen Nickname
nicht)
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Neu: 2015-10-05:
Dr. Cartoon: Es werden die Falschen verdächtigt

Neu: 2015-10-04:
Silberrakete: Jetzt 600 Titel-Cartoons für HARTGELD.com geschafft!

Silberrakete: 5 vor 12
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Dr. Cartoon: Und bald bringt uns Deutschen der "Herrgott" ein anderes
politisches System!
Neu: 2015-10-03:
Dr. Cartoon: DAS PACK IN OST UND WEST SCHÄMT SICH FÜR
DIESE KANZLERIN!
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Blue: Original-Pass in der Latrine oder sonstwo? Sofort ins
Internierungslager!
Silberrakete: Wann endet endlich dieses Drama?
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Neu: 2015-10-01:
Silberrakete: GOLD + SILBER überdauern Gutmenschentum!
Neu: 2015-10-02:
Silberrakete: Merkelstein, eh schon wissen!
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Dr. Cartoon: Die Stimmung kippt, die ersten Wendehälse kommen:
Blue: Wehret den Anfängen! Ach nee, das geht ja nicht mehr!
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De Duitse ingenieur Walter Eichelburg, tevens jarenlang financieel- en
IT-expert en eigenaar van Hartgeld GmbH, voorziet op basis van
vertrouwelijke informatie uit politieke kringen een afschrikwekkende
toekomst voor Europa, maar daarna weer nieuwe hoop. ‘Met 2015 begint
een nieuw tijdperk: het uitschakelen van de huidige politiek en
leugenmedia. Men laat u in de hoogverraadsval lopen door het
binnenlaten van een vijandig terreurleger, dat ons binnenkort voor enige
tijd zal veroveren. U kunt het niet geloven omdat het teveel voor u is.’
Insiders verwachten echter dat het in Europa nog erger wordt dan in Irak.
Seitenauslagerung, alte Inhalte finden Sie im Archiv
Xander 11-10-2015 19:37- in Algemeen Nieuws, Economie, Eindtijd &
Profetie, EU, Iran / Syrië, Islam & Terreur, Maatschappij, NWOComplot, Rusland
‘Minstens 25% moslimmigranten zijn ISIS-strijders, wachtend op bevel
ons te veroveren’ – ‘Mogelijk Russisch militair ingrijpen nodig om
Europa van islam te redden’
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‘Vijandig moslimleger zal veel grote Europese steden veroveren’
Minstens 25% van de miljoenen moslims die nu als ‘vluchtelingen’ tot
Europa worden toegelaten zijn ISIS-strijders, betoogt Eichelburg. ‘Dit
vijandelijke leger krijgt binnenkort het bevel om ons te veroveren. Veel
grote steden zullen minimaal voor enige tijd in handen van islamitische
terroristen vallen voordat wij ze heroveren.’
De meeste Europese burgers kunnen zich niet voorstellen dat de huidige
welvaarts-democratie binnen enkele jaren voorbij is omdat het Westerse
fiat-geldsysteem zal instorten. Dat zal tevens de definitieve einde
betekenen van het (euro)socialisme en de heersende politieke elite, die na
de grote crash geen stemmen meer zal kunnen ‘kopen’ en de massale
woede van de gewone man over zich heen zal krijgen.
Overheden gaan niet politiek-correcte websites blokkeren
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Volgens de hooggeplaatste ‘elite’ bron van Eichelburg worden op dit
moment blokkades voorbereid van internetsites en –blogs die de
waarheid over de migranteninvasie schrijven en daarom niet gewenst
zijn. Tegelijkertijd komen er tolerantie- en gedragswetten die burgers
gaan voorschrijven hoe ze met de ‘vluchtelingen’ moeten omgaan. ‘Zo
worden we er psychisch voor klaargemaakt.’
De reguliere media zijn op geen enkele manier meer te vertrouwen en
worden vrijwel uitsluitend nog gebruikt om de burgers te misleiden, te
manipuleren en te verwarren. Journalisten onderzoeken niet meer of iets
klopt, maar volgen klakkeloos de door de overheid voorgeschreven
politiek-correcte meningen en standpunten.
Chaos en geweld in Europa ‘erger dan in Irak’
Dan barst de terreur los. Tienduizenden moslimmigranten gaan los op de
autochtone bevolking door hen te intimideren, plunderen, molesteren,
mishandelen en verkrachten. Dit zal niet uitmonden in één
veelomvattende Europese burgeroorlog, maar in vele kleine. De
terroristen zullen ons proberen te veroveren en al onze laatst
overgebleven waarden willen vernietigen.
Hele steden worden veroverd en veranderen in poelen van chaos en
extreem geweld. ‘Het wordt erger dan we ons nu überhaupt kunnen
voorstellen. Nog erger dan in Irak. Als het losbarst heeft u minstens een
halve dag de tijd om uit de grote steden weg te vluchten. ’s Morgens is
echter beter.’
Toch zal de enorme ellende sneller ophouden dan we denken, mede
omdat de heersende elite niet wil dat er teveel van hun bezittingen worden
weggeroofd en verwoest. Een andere bepalende factor kan het klimaat
worden: de meeste moslimmigranten zijn niet gewend aan koude winters,
laat staan als dit een strenge wordt.
Redden de Russen de Europeanen van de islam?
Het is denkbaar dat de Russische president Putin zijn leger op Europa
afstuurt om ons van de terroristen en de islam te redden*. ‘We zullen zien
wanneer het losbarst. Dat bijvoorbeeld Wenen een bepaalde tijd door de
islam zal worden veroverd weet ik ook van andere bronnen.’

* U vraagt zich af waarom? Omdat Putin zich anders gesteld ziet voor
een door islamisten veroverd nucleair bewapend Frankrijk en Groot
Brittannië, en hij weet dat die waanzinnig genoeg zijn om deze wapens
tegen Rusland te gebruiken, ook –en misschien zelfs juist- als dat pure
zelfmoord betekent. Overigens liggen er ook in Nederland en Duitsland
kernwapens opgeslagen.
Terreur zal snel beginnen, instorting maatschappij volgt
‘Dit alles is zo enorm dat bijna niemand zich het zich kan voorstellen.
Maar het komt. Het is overduidelijk dat de politiek op dit moment een
terreurleger binnenlaat. Wanneer dit terreurleger het aanvalsbevel krijgt
is helaas niet bekend, maar er zijn nu al diverse berichten dat moslims uit
Europese steden lijken te verdwijnen – beter gezegd: zich niet meer met
hoofddoekjes en baarden laten zien. Daarom zal het al snel beginnen.’
Kort nadat de terreur losbarst zal bijna niemand meer de straat op durven,
waardoor de economie, de bevoorrading van supermarkten en het hele
financiële systeem –inclusief de euro- binnen zeer korte tijd zullen
instorten. Hierdoor zal er een grote hongersnood uitbreken.
‘Alle moslims zullen van ons continent worden verdreven’
Dan is de maat voor de zwaar getroffen autochtone Europeaan eindelijk
vol. Ze zullen zich verenigen en alle moslims tot op de laatste man van
ons continent verdrijven. Eichelburg: ‘We zullen zien hoeveel van hen
het lukt om thuis te komen. De politici van alle niveaus die ons dit hebben
aangedaan zullen eveneens worden verdreven. We zullen ook zien
hoeveel van hen in de strafkampen echt werk zullen kunnen verrichten.’
Oude gevestigde orde weg, herstel Europa begint
Na dit onder de noemer van ‘democratie’ gepleegde hoogverraad zullen
de burgers niets meer van dit door de gevestigde orde misbruikte systeem
willen weten. Ze zullen nieuwe monarchen tot hun leiders benoemen –
absolutistisch, maar tegelijkertijd gericht op het welzijn van het volk. Er
komt een nieuwe munt, wellicht een ‘Kroon’, die weer gebaseerd zal zijn
op de goud- en zilverstandaard.
Voor de huidige politici die Europa met het welbewust binnenhalen van
de islam in de grootste ellende ooit hebben gestort zal geen plaats meer
zijn, schrijft Eichelburg. De maatschappij zal weer terugkeren naar oude
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vertrouwde traditionele gezins- en familiewaarden. Dan zal het herstel
van ons deels verwoeste continent kunnen beginnen.
Xander
De Wever: "Grenzen sluiten of sociale zekerheid sluiten"
Ofwel sluit je grenzen en heb je gecontroleerde migratie, ofwel zal j
e de sociale zekerheid moeten sluiten.
Het is één van de twee", dat is volgens N-VAvoorzitter Bart De Wever de keuze waar ons land voor staat.
Dat zei hij vanmiddag in de studio van VTM NIEUWS.

"Wij hebben een open sociale zekerheid en momenteel open grenzen, dat
kan
niet".
"De Conventie van Genève heeft volgens mij nooit betekend dat je een
land van voorkeur mag kiezen.
Dat is nooit een migratiesysteem geweest.
Wie uit een oorlog vlucht, wordt opgevangen daar waar het veilig is.
Dat is eigenlijk verworden tot een vrije keuze.
Men wandelt Europa binnen via Griekenland en die hebben de deur open
gezet",
zei
De
Wever.
Griekse
grens
Volgens de N-VA-voorzitter vangt Griekenland niemand op, maar sturen
ze iedereen door naar noordwest-Europa, waar de sociale zekerheid het
meest gul is. "Als je (in Griekenland) het kantoor al vindt en de halve dag
per week dat het open is, krijg je een afspraak in 2017 en kan je misschien
asiel krijgen in 2022. Ze sturen gewoon iedereen door", aldus De Wever.
"Waar mensen nu in wakker worden is een Europa waar ze voor de
eerste keer beseffen dat hun grens niet meer de Belgische grens is,
maar
de
Griekse
grens."
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Populisme
De Wever deelt naar eigen zeggen de ongerustheid van veel mensen.
"Ik snap niet dat men dat populisme noemt.
Ik heb niet graag dat politici mensen geruststellen als ze zelf niet
gerust zijn.
Er is geen enkele basis om hierover gerust te zijn.
Als dit de structurele instroom in Europa wordt, gaan er heel grote
vraagstukken op ons afkomen.
Ofwel sluit je grenzen en heb je gecontroleerde migratie, ofwel zal je
de sociale zekerheid moeten sluiten.
Het is maar één van die twee", aldus De Wever.

http://www.hln.be/hln/nl/34662/Vluchtelingencrisis/article/detail/24861
86/2015/10/11/De-Wever-Grenzen-sluiten-of-sociale-zekerheidsluiten.dhtml

In het Europa van de 21e eeuw wordt vrede als vanzelfsprekend
beschouwd. Relatieve economische voorspoed, humanitarisme
evenals onverschilligheid zijn onze waakzaamheid niet ten goede
gekomen. De afgelopen jaren hebben een groot aantal
veiligheidsexperts, topfunctionarissen en andere intellectuelen zich
uitgesproken over de deplorabele veiligheidssituatie in Europa. Zij
schatten de kans op een pan-Europese burgeroorlog reëel of zelfs
onvermijdelijk.
Op de website van de CIA werd tien jaar geleden het 119 pagina’s
tellende document Mapping the Global Future: Report of the National
Intelligence Council’s 2020 Project gepubliceerd. Het is een uitgebreid
verslag dat is samengesteld door een groot aantal experts werkzaam voor
inlichtingendiensten alsook non-gouvernementele organisaties (NGO’s).
Het document voorspelt dat in het jaar 2020 de politieke islam zich zal
vestigen als een “krachtige mogendheid” in Europa. De toename van
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deze macht wordt verwezenlijkt door een combinatie van factoren,
waaronder: de demografische groei in islamitische landen, massaimmigratie en religieuze educatie. Dit gaat gepaard – al dan niet
onbewust – met islamisering van de instituties, zoals vakbonden, NGO’s
en politieke partijen. Tien jaar later maakt Federica Mogherini, hoge
vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid van de
Europese Unie (EU), het volgende bekend:
“Ik durf te zeggen dat de politieke islam deel moet uitmaken van het
groter geheel. Religie speelt een rol in de politiek. Soms speelt het een
goede rol, soms een slechte. Religie kan deelnemen aan het proces. Wat
het verschil maakt is of het proces democratisch is of niet. Het idee van
een conflict tussen de islam en “het Westen” – een woord dat alles
samenvat en verward – heeft ons beleid en narratief misleid. De islam
heeft een plek in onze westerse samenleving. De islam hoort bij Europa.
Het heeft een plek in de Europese geschiedenis, onze cultuur, ons voedsel
en – wat het belangrijkste is – in onze hedendaagse maatschappij en
toekomst.”
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illegale migratie richting Europa enorm toegenomen door de uitbraak van
de vluchtelingencrisis; een noodsituatie die het rapport niet kon
voorspellen. Daarbij komt nog eens dat een EU-toppoliticus beweert dat
men zich hier niet tegen moet verzetten, maar dat wij ons hier juist aan
moeten overgeven.

Duitse advocaat dient
aanklacht in tegen
Angela Merkel wegens
hoogverraad
Geplaatst op 19 oktober 2015

Het rapport opgesteld in 2005 bleek angstvallig accuraat. Er is nog steeds
sprake van substantiële demografische groei in de islamitische wereld en
de legale massa-immigratie gaat ongebreideld verder. Daarnaast is de

Genoeg publiciteit heeft hij in ieder geval, de Duitse
advocaat Alexander Heumann, die op 16.10.15 een
officiële aanklacht heeft ingediend tegen de Duitse
Bondskanselier Angela Merkel wegens hoogverraad
en het smokkelen van buitenlanders.
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Volgens de paragrafen 81 en 96 van het Duitse
wetboeken zijn dit strafbare feiten.
In principe gaat het Heumann erom, dat Merkel op 4
september de opdracht gaf de grens tussen
Duitsland en Oostenrijk te openen, zodat in
Hongarije verblijvende ‘vluchtelingen’ ongehinderd
door konden reizen naar Duitsland, waarmee in
feite de basis gelegd werd voor de tsunami van
gelukszoekers die trachten nog voor de winter een
goede plek in Duitsland en elders ( Nederland,
Zweden ) te veroveren.
Naar schatting zullen dit jaar nog 1.5 miljoen
mensen hiervan gebruik maken.
Dat hiermee de openbare orde en de veiligheid van de
burgers in gevaar gebracht wordt, tracht Heumann te
bewijzen aan de hand van een aantal open brieven van
de Generaal Majoor b.d. Herd Scultze-Rhonhof aan
Merkel, waarin deze voor de gevaren van een
ongelimiteerd toelaten van gelukszoekers waarschuwt en
om het aftreden van Merkel vraagt.
Zo gaat de ‘bewijsvoering’ zeer gedetailleerd door en wij
hebben hier de link geplaatst naar de site van advocaat
Heumann, zou u de Duitse juridische ‘Gründlichkeit ‘in
detail willen volgen.
Wat de kans van slagen ook zal zijn, wordt de aanklacht
geaccepteerd en wat wordt dan het vonnis, de actie van
Heumann is in ieder geval een signaal aan Merkel en is
veel Duitsers uit het hart gegrepen.
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kunt zien hoeveel (voorlopige) AZC’s er inmiddels in ons
land zijn of worden voorbereid.

Misschien, een actie die ook in ons land op zijn
plaats zou zijn, daar het toelatingsbeleid van Rutte
(Den Haag) zeer op dat van Berlijn lijkt!!
En schrikt u niet, toch eens de moeite waard om de
interactieve kaart van RTL nieuws te bekijken waarop u
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http://www.telegraaf.nl/buitenland/24652046/__Recordaantal_vlu
chtelingen__.html
http://www.dailystormer.com/14000-invaders-cross-austrianborder-in-2-days/
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/10/Duitse-militairBijna-80000-ISIS-terroristen-in-Duitsland-volgend-jaar-10miljoen-migranten-erbij
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/10/MigrantencrisisChaos-Oostenrijk-en-Sloveni-AZCs-Zweden-in-brand
Duitse militair: Bijna 80.000 ISIS-terroristen in Duitsland, volgend jaar
10 miljoen migranten erbij
Xander 23-10-2015 16:47- in Algemeen Nieuws, Eindtijd & Profetie,
EU, Iran / Syrië, Islam & Terreur, Maatschappij, NWO-Complot
Asielzoekers in Duitsland krijgen ruim € 900,- zakgeld per maand –
Agent: Werkelijke aantal immigranten 3 tot 5 keer hoger – Containers
vol met wapens naar AZC’s
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Onder leiding van Reichskanzler Angela Merkel wil de EU in korte tijd
zo gigantisch veel migranten toelaten, dat de Europese volken geen tijd
krijgen zich te verweren en de ondergang van onze landen niet meer te
stoppen is.
Een Duitse soldaat bericht dat de Bundeswehr met onmiddellijke ingang
alle verloven heeft ingetrokken en de legerleiding schat dat er inmiddels
bijna 80.000 als vluchtelingen vermomde ISIS-terroristen in Duitsland
zijn. Bovendien zouden er volgend jaar nog eens 10 miljoen
moslimmigranten in Duitsland worden verwacht. Volgens de soldaat is
de onvrede in het Duitse leger enorm, niet alleen omdat duizenden
immigranten in kazernes worden ondergebracht, maar ook omdat die per
persoon maar liefst € 30,- zakgeld per dag krijgen.

De soldaat die om begrijpelijke redenen anoniem moet blijven vertelde
dat er in zijn kazerne 1200 asielzoekers zijn geplaatst die iedere dag €
30,- zakgeld krijgen. De woede onder de Duitse troepen zou enorm zijn,
en als er over een maand niets is veranderd dreigt de situatie ook in het
leger te escaleren.
80.000 terroristen en 10 miljoen moslimmigranten in 2016
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De legerleiding gaat er vanuit dat er inmiddels bijna 80.000 ISISterroristen in Duitsland zijn. Militairen worden gedwongen verklaringen
te ondertekenen waarmee ze beloven hierover niets tegen de media of
tegen de burgers te zeggen.
Volgens informatie van de Bundeswehr worden volgende jaar nog eens
10 miljoen moslimmigranten verwacht. In dit tempo worden de 20 tot 30
miljoen moslims waarmee de nieuwe Duitse Reichskanzler haar land,
volk en Europa wil vernietigen ruim binnen de eerder gemelde 4 à 5 jaar
gehaald.
Agent: ‘Aantal immigranten tot 5 x hoger’ – Containers vol met
wapens naar AZC’s
Een politieagent, die met vervroegde uittreding was maar voor een
uurloon van € 25,- weer in dienst is genomen, bevestigde de schokkende
informatie van de soldaat. Hij wees er tevens op dat het werkelijke aantal
immigranten 3 tot 5 keer hoger is dan officieel wordt opgegeven, en dat
de autoriteiten grotendeels weten waar de meeste ISIS terroristen zich op
dit moment bevinden.
De Duitse politieleiding wil echter geen extra maatregelen nemen,
vermoedelijk omdat dit door de politiek wordt tegengehouden. Om
dezelfde reden wordt al weken geweigerd een reactie te geven op tal van
berichten dat er in containers (in onder andere de havenstad Hamburg)
enorme hoeveelheden wapens met bestemming asielzoekerscentra
zouden zijn gevonden.
EU heeft frontale aanval op Europese volken geopend
Zelfs als maar de helft van deze informatie klopt, dan betekent dit dat de
gevestigde orde frontaal de aanval heeft geopend op de landen en volken
in Europa, overduidelijk met de bedoeling onze democratie, vrijheid,
welvaart en nationale identiteiten volledig uit te wissen en een panislamitisch Europees Reich te creëren, dat centraal zal worden geregeerd
door het anti-democratische regime in Brussel.

A startling map shows how Germany is starting to panic about
migration
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By Mike Bird 15 hours ago
•

View gallery
.

(Thomson
German

Chancellor

Angela

Reuters)
Merkel.

It's already become clear that German Chancellor Angela Merkel is
facing a major political strain over the refugee crisis. The German public
initially seemed accepting of refugees, especially in comparison to people
in other large European countries.
It doesn't look like Germans are turning against the idea of hosting people
fleeing from conflicts, but the issue is suddenly becoming a political
priority. Recent polls have showed a rising proportion of people worried
about the huge influx of migrants and refugees.
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New figures from Eurostat, the European Union statistical agency,
show just how the issue has rocketed into the public consciousness.
Field work conducted between September 3 and 23 interviewed 62,511
people, asking them — among other things — what the two most
important issues facing their region are.
The proportion answering "immigration" is displayed on the map below,
and it's astonishing.
In two parts of Germany, the figure climbs above 50% — 60% in Bayern
(Bavaria) and 58% in Baden-Württemberg, the two areas that stand out
in bright red — place the issue in their top two. In much of the rest of the
country, it's above 40%.
View gallery
.
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acceptance of refugees is less well-publicized, on a per-capita basis the
country takes in more people applying for asylum.
Another map shows an even more obvious effect: It measures how much
more concerned people in Europe are about migration, in comparison to
how concerned they were in 2012.
Once again, Germany stands out:
View gallery
.

(Eurostat)
NOW WATCH: Guy behind Donald Trump had an amazing reaction to
anti-Muslim talk
(Eurostat)
Austria, Denmark, Hungary, Belgium, southern Sweden, and northern
Italy also stand out as being particularly preoccupied with immigration.
That's not entirely surprising, given the simple number of refugees
moving through and to the regions highlighted. Germany expects to take
hundreds of thousands of asylum seekers this year. Though Sweden's
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Turkse undercover journalist: 450.000 ISIS-strijders in Europa klaar voor
oorlog
Xander 26-10-2015 14:31- in EU, Immigratie, Iran / Syrië, Islam &
Terreur, Maatschappij, NWO-Complot
‘Grootschalige voorbereidingen in Duitsland en Groot Brittannië op
duizenden terreuraanslagen en sabotage acties’
Een Slowaakse alternatieve nieuwssite berichtte enkele dagen geleden
dat de Turkse journalist Mehmet Akhul anderhalf jaar lang undercover
heeft geopereerd om erachter te komen wat er waar is van de eerder geuite
dreigementen van ISIS om duizenden als vluchtelingen vermomde
terroristen naar Europa te sturen. Vorige week meldde Akhul zich
vrijwillig bij de politie in Jordanië met het schokkende bericht dat er nu
al ruim 450.000 terroristen in Europa zijn, die in onder andere Darmstadt,
Offenbach en Hanau in Duitsland, en Leicester, Coventry en Birmingham
in Groot Brittannië zouden wachten op het bevel om een grootschalige
terreuroorlog te beginnen.
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Akhul beschreef in detail hoe de ISIS strijders in Europa zijn
georganiseerd, en hoe ze gebruik maken van vrouwen en kinderen om als
zogenaamde vluchtelingen in de nietsvermoedende Europese landen te
worden opgenomen. Hier maken de terroristen vervolgens contact met
bestaande, omvangrijke geheime islamitische militaire netwerken, die
voornamelijk via de inmiddels duizenden moskeeën in Europa zijn
opgebouwd.
‘Meer dan 450.000 terroristen bereiden aanslagen en sabotage acties
voor’
‘De oorlog in Europa is begonnen,’ zou een hoge Duitse politie official
hebben gezegd. Buiten het zicht van het publiek zouden er op dit moment
in Duitsland en Groot Brittannië grootschalige maatregelen worden
genomen om voorbereid te zijn op ontelbare terreuraanslagen en sabotage
acties tegen overheidsdoelen, burgers, de infrastructuur en de energie- en
watervoorziening.
In de Oostenrijkse grensplaats Reichenfels zorgden duizenden migranten
er op een wel heel eenvoudige wijze voor dat het dorp op waterrantsoen
moest: alle kranen die ze konden vinden werden met opzet urenlang wijd
opengezet (2).
De als migranten vermomde moslimterroristen communiceren volgens
Akhul via het in Dubai gevestigde Etisalat, waarop dagelijks
tienduizenden berichten zouden worden uitgewisseld over de aanstaande
terreuroperaties in Europa. De Turkse journalist schat dat er op dit
moment al meer dan 450.000 ISIS strijders in Europa zijn, waarvan 80%
klaar is om op bevel in actie te komen.
Dat bevel kan in theorie nog lang op zich laten wachten, maar ook al
morgen komen. Een ding is zeker: hoe langer het duurt, des te meer ‘van
hen’ zullen er hier zijn, en des te moeilijker zal het worden om ons tegen
hen te verweren.

Geplaatst op 27 oktober 2015

Xander
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Zouden er vandaag verkiezingen worden gehouden in
Duitsland, dan zou de CDU/CSU van bondskanselier
Angela Merkel nog maar slechts 35% van de stemmen
behalen, een dramatische daling , want in juli dit jaar
was het nog 41%.
Dit betekent niet dat Merkel op zou moeten stappen,
want net zoals in ons land de door eigenbelang
ijzersterke combinatie VVD/PvdA, ligt dat in Duitsland
net zo, waar daar de coalitiepartner SPD duidelijk beter
in de gunst van de kiezer komt te liggen.
Het wordt tijd dat Merkel haar bril afzet en de
realiteit ziet.
Momenteel hebben partijen die kritisch staan ten
opzichte van de niet aflatende vluchtelingenstroom het
voor het zeggen.
Combineer dat met het percentage moslims dat zich
onder de vluchtelingen bevindt en de angst voor een
oprukkende islam kan benut worden om het imago van
de eigen partij nog meer op te vijzelen.
Wat echter wel reden tot een kritische houding is als het
gaat om de vluchtelingencrisis, zijn een paar zaken
waarvan er zeker in Duitsland en daarmee gelijk
uitstralend naar het beste jongetje van de klas,
Nederland, van belang zijn.
Tijdens het spoedoverleg in Brussel afgelopen
zondag heeft Merel weer duidelijk te verstaan
gegeven, dat er wat haar betreft geen
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bovengrens is voor het aantal vluchtelingen dat de
EU !!! en Duitsland binnen moeten laten.
Haar redenatie is eenvoudig, wij Duitsers zijn met 80
miljoen, dus een of meerdere miljoenen vluchtelingen
zijn niet van invloed.
Levensgevaarlijk, daar rekenkundig er nog wel een kern
van waarheid in zit, maar in de praktijk de zaken geheel
anders liggen.
Dat geldt ook voor ons land. 16.7 miljoen inwoners en
dan mag er volgens Diederik Samsom niet gepraat
worden over 60.000 of meer nieuwe landgenoten.
Nogmaals rekenkundig klopt dat.
Maar als het betekent dat het openbare leven en de
economie op talloze manieren wordt ontwricht, en dat
kun je met de steeds meer gewelddadiger rellen in de
AZC’s niet ontkennen, dan is iedere nog opgenomen
vluchteling er een te veel.
Maar Merkel laat zich net als haar voorganger van 80
jaar geleden wiens voornaam ook met een ‘A ‘begon
door niemand de les lezen.
Terwijl op hoog niveau van de zijde van politie, de
medische wereld de kanselier telkens weer
gewaarschuwd wordt voor een naderende katstrofe als
het gaat om veiligheid en de gezondheid van burgers
die bedreigd worden door allerlei hier niet meer
voorkomende ziektes, dramt Merkel net als die andere ‘A
‘ die ook niet naar zijn generaals luisterde
onverstoorbaar door.
En in aanmerking genomen dat Duitsland toch zeker nog
de belangrijkste stem in de EU heeft, geeft dat een
negatieve neerslag op de omliggende landen.
In Polen komt nu na de verkiezingen een rechtse
regering aan de macht, die al duidelijk net als in
Hongarije dat het geval is, heeft laten weten, dat
,terecht, de eigen bevolking voorgaat.
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Soortgelijke geluiden komen er weliswaar ook aarzelend
uit Zweden, Finland, en de door Brussel zo gepredikte
eenheid en solidariteit komt onder druk te staan, iets dat
overigens voorspelbaar was, toen de oude (handels) EEG
door op macht en aanzien beluste politici werd
omgetoverd naar hun ultieme droom , de Verenigde
Staten van Europa.
Ons land zou ons land niet zijn, als wij er niet nog een
schepje bovenop zouden doen.
Jeroen Distelbloem ook dromend van een niet meer weg
te denken positie in het EU circus, heeft al laten weten
dat het weigeren door sommige EU landen om meer
vluchtelingen op te nemen, tot gevolg zal hebben dat de
jaarlijkse subsidies uit Brussel bevroren worden.
Hiermee treedt Dijsselbloem -wie de macht kennelijk net
als bij zijn collega’s in Brussel naar het hoofd is
gestegen- buiten zijn boekje.
Maar een kniesoor die daarop let! ?
Met de komende winter, de aanhoudende stroom
vluchtelingen, de opvang in tenten diet qua temperatuur
niet op huisvesting zijn ingericht, de problemen van
voedselvoorziening, kwam het in de afgelopen dagen in
tal van oost- maar in stijgende mate west Duitse
plaatsen tot fysiek geweld .
Asielzoekers eisten!! dat hun ‘woonruimte’ 24 uur
per dag op een temperatuur van 25 graden
gehouden moest worden, dat zij niet om 7 uur door
medewerkers van een AZC gewekt wilden worden
voor het ontbijt en werd eten dat hen niet
aanstond weggegooid.
E.e.a. is dagelijks op de Duitse TV uitvoerig te zien,
wordt in de neutrale Duitse pers gemeld, waardoor de
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aanvankelijke sympathie van de Duitsers ten opzichte
van de vluchtelingen snel daalt.
Kortom het wordt een hete winter en voorlopig moeten
wij maar niet rekenen op een ‘klimaatverandering’ vanuit
de bunker met krankzinnigen in Berlijn.
Australian ex-PM urges EU to drop ‘misguided altruism’ & close
borders to refugees
Published time: 28 Oct, 2015 04:58
Get short URL

© Dimitris Michalakis / Reuters
101
The EU might change “forever” unless the nations unite and stop the
influx of refugees, former Australian PM Tony Abbott told a crowd in
London, warning that unless western nations “stand up” for themselves,
a “catastrophic error” is on the cards.
TrendsEU refugee & migrant influx
Addressing listeners during a speech honoring former UK Prime Minister
Margaret Thatcher at London’s Guildhall, Tony Abbott gave a clear
message to EU leaders urging them to do everything necessary to curb
the flow of illegal migrants penetrating EU borders.
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'De islam is een groot probleem en
de Europeanen zijn gek dat ze dat
niet inzien'
Australia's Prime Minister Tony Abbott © Edgar Su / Reuters
“No country or continent can open its borders to all comers without
fundamentally weakening itself,” Abbott warned.
To tackle the biggest migration crisis that Europe has faced since World
War II, Abbott urged Europeans to turn back the boats which smuggle
the refugees, and deny them entry at the border.
Abbott deemed the way in which the crisis is currently being handled to
be “misguided altruism” that is leading the Union towards a
“catastrophic error”. He pointed out that “too much mercy for some
necessarily undermines justice for all”.
The former Australian PM said that EU could learn lessons on how to
deal with illegal immigration from his own country’s experience, which
has previously turned around boats and denied entry to those seeking safe
haven.
“It will require some force, it will require massive logistics and expense;
it will gnaw at our consciences,” he said. “Yet it is the only way to prevent
a tide of humanity surging through Europe and quite possibly changing
it forever.”
“It’s now 18 months since a single illegal boat has made it to Australia.
The immigration detention centers have all-but-closed; budget costs
peaking at $4 billion a year have ended; and – best of all – there are no
more deaths at sea,” he said.
“The Australian experience proves that the only way to dissuade people
seeking to come from afar is not to let them in,” Abbott stated.
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21/10/15 om 06:00
'De moslims zijn net hetzelfde als de nazi's en
de communisten' en 'het probleem van jonge
moslims is hun schizofrenie'.
Controversieel islamcriticus Wim van Rooy
trekt ook in zijn jongste boek - het fameuze
manuscript dat uitgeverij Pelckmans niet wilde
publiceren - fel van leer tegen de islam, en
tegen de wegbereiders van de sluipende
islamisering: politici en media.
En de gewone Vlaming?
'Die zaagt en klaagt graag, maar hij doet
niets.'
Als je de islam frontaal aanvalt, ben je zeer politiek
incorrect.
Dan willen nog maar weinig mensen je kennen.
Ik snap dat niet.
Beenharde kritiek op de katholieke kerk kan altijd
en overal, maar vergelijkbare kritiek op de islam
lees je nergens.
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Er verschijnt toch geregeld
harde kritiek op de islam in de
media?
Van Rooy: Oh ja?
In de politiek durven alleen verguisde politici zoals
Filip Dewinter of Geert Wilders te zeggen waar
het op staat.
Maar De Morgen, De Standaard, de VRT en Knack
vergoelijken de islam.
Als er tien opiniestukken over de islam verschijnen,
zijn er negen positief.
Mia Doornaert geeft in De Standaard soms kritiek
op de islam - een barones durven ze daar toch niet
voor te ontslaan. (lacht)
Ook Luckas Vander Taelen (Groen) is kritisch
over moslims, maar hij gaat nooit voluit.

U wel.
Van Rooy: Ik bestudeer de islam al zeventien jaar,
en ik heb zowat alle islamlanden bereisd en heb er
met veel vooraanstaande intellectuelen gesproken.
Wel, die intellectuelen zeggen allemaal hetzelfde als
ik: de islam is een groot probleem en de
Europeanen zijn gek dat ze het niet inzien.
Wat verkondigen onze linkse intellectuelen?
De moslims zijn de nieuwe joden, ze zijn
sociaaleconomische achtergestelde slachtoffers, en
dat soort flauwekul.
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Die hele politiek correcte klasse heeft amper
inhoudelijke argumenten.

U zat lange tijd in linkse hoek.
Wie of wat heeft u van
gedachte doen veranderen?
Van Rooy: Ik ben een soixante-huitard en een
oude hippie.
Ik werkte mee aan het weekblad Links, de
spreekbuis van de linkervleugel van de toenmalige
SP.
De omslag is er gekomen via mijn kinderen.
Ze gingen naar school in het stedelijk lyceum en
kwamen met verhalen thuis over het vervelende
gedrag van de Marokkaanse kinderen op hun
school. Ik ging daar als ouder tegenin: ze moesten
dat begrijpen, want die kinderen hadden een andere
achtergrond en cultuur enzovoort.
Alleen bleven ze maar nieuwe verhalen vertellen, en
ik hoorde hetzelfde van hun leerkrachten.
Toen ben ik me in de islamcultuur gaan
verdiepen.
Ik heb Arabisch gestudeerd, begon Arabische
kranten te lezen en sprak met veel moslims
hier.
Dat heeft mijn geopend voor het gevaar van de
islam.
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Moeten we Arabische kranten
lezen om het gedrag van
lastige kinderen in een
Antwerps lyceum te begrijpen?
Van Rooy: Die kranten zorgden voor de
intellectuele duiding bij wat ik hier zag en hoorde
van moslims.
Wilt u een voorbeeld?
Op de Turnhoutsebaan (Borgerhout) was een bende
jonge moslims aan het autoracen.
Levensgevaarlijk, maar niemand deed er iets
tegen.
Ik stapte naar de politie.
Ze vertelde dat ze daar niets tegen mochten doen
van hun superieuren: die jongeren aanpakken was
racistisch.

Zet de islam aan tot gevaarlijk
rijgedrag op de
Turnhoutsebaan
Van Rooy: 'Wij zijn superieur en we doen wat we
willen', dát is de mentaliteit die de islam jonge
moslims inprent.
De islam is geen religie maar een ideologie van
suprematie.
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Als moslims ergens neerstrijken, usurperen ze dat
territorium.
Ze halen er alles uit en zijn zelf nooit productief.
Die superieure islam krijgen ze van kindsbeen af
ingelepeld.
Antwerpse psychiaters vertelden me dat het grote
probleem van jonge moslims hun schizofrenie is.
Ze worden thuis opgevoed met een superieure
godsdienst, maar maatschappelijk stellen ze hier
niets voor.
Ik heb jarenlang lesgegeven aan jonge Marokkanen
in het beroepsonderwijs.
Wel, die gasten hebben lak aan zoeken naar
waarheid of aan wetenschap.
Dat interesseert ze niet, ze hebben genoeg aan hun
godsdienst.
De islam is als een harnas van waarden dat al 1400
jaar over hun hoofd is getrokken.
Dat is het probleem.

De christelijke waarden en
voorschriften zijn nog ouder.
Daar hebt u geen problemen
mee?
Van Rooy: Ik ben opgevoed met christelijke
waarden, die nu worden weggezet als
waardeloos. Ik vind dat het grote manco van onze
beschaving, ook al ben ik atheïst. Als er vandaag
terrorisme is, is dat bijna altijd terreur die uit de
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islam voortkomt. De islam is een gevaarlijke
ideologie en brengt het slechtste in de mensen naar
boven.

Hoe bedoelt u?
Van Rooy: Als ik met gewone mensen over
moslims praat, krijg ik de verschrikkelijkste
uitspraken te horen.
'Weg ermee.
Terugsturen.
Ze moesten ze allemaal tegen de muur zetten.'
Dat soort dingen. D
at bedoel ik met het slechtste in de mens naar
boven halen.

De islam lokt dus zelf racisme
en discriminatie van moslims
uit?
Van Rooy: Precies.
De islam veroorzaakt discriminatie en xenofobie.
Er bestaat toch geen racistischer volk dan
Arabieren?
Praat gewoon met mensen op straat of op café en in
de sportclub en je zult te horen krijgen wat ik hoor.
En niet alleen van Vlamingen, hè. Ik was onlangs
met vakantie in Spanje.
In het hotel kletste ik met Duitse, Spaanse en Britse
gasten.
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Je hoeft er echt niet naar te vragen, maar na wat
koetjes en kalfjes beginnen ze spontaan zelf over
islam, moslims, terreur.
Je moet mensen ook eens in de gaten houden als
een meisje met een hoofddoek voorbijloopt.
Hun blik en het gesprek dat dan soms volgt...
Geef ze maar eens ongelijk.
Elke dag weer worden we door de media overstelpt
met verhalen over moslims, als het niet over een
bomaanslag of een terreurproces gaat, dan wel over
de ramadan of boerkini's.
Jullie journalisten zijn geobsedeerd door de islam,
en dan zijn jullie verwonderd dat Jan Publiek de
grove borstel hanteert?

Na lectuur van uw boek leek u
ons veeleer geobsedeerd door
de islam. U schildert zowat
elke moslim af als een
aartsgevaarlijk sujet.
Van Rooy: Staat er één letter in mijn boek die niet
klopt?
Trouwens, ik val geen moslims aan maar de islam.

U valt een hele
bevolkingsgroep aan omdat ze
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een volgens u foute godsdienst
aanhangt.
Van Rooy: Ik val de islam aan, en er zijn ook wel
afvallige moslims.
Maar als alle gelovige moslims volgens de Koran, de
Hadith, de sharia die godsdienst belijden...
Tja, wat wil je dan?

U zegt dat u hun heilige
teksten beter kent dan de
meeste moslims, maar hoe
weet u zo precies wat ze echt
denken?
Van Rooy: Daar bestaat wetenschappelijk
onderzoek over.
Uit recente enquêtes bij West-Europese moslims
blijkt dat 66 procent vindt dat de Koran belangrijker
is dan de wet, en 75 procent zegt dat er maar één
interpretatie van de Koran is die voor alle moslims
moet gelden.
Ik merk dat zelf ook als ik met moslims praat.
Zolang de gesprekken over de kinderen, de
vakantie of de nieuwe auto gaan, is er geen vuiltje
aan de lucht.
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Maar graaf één millimeter dieper en je krijgt te
horen hoe superieur hun godsdienst en dus ook
zijzelf wel zijn.
Of vraag hen eens of ze vinden dat dieven hun hand
moet worden afgehakt.
Wij kunnen ons dat niet voorstellen, maar zij vinden
dat een normale zaak.
Ook de doodstraf zouden ze graag terug invoeren.

Veel Belgen zijn ook voor de
doodstraf.
Van Rooy: Ik ook.
Maar als ik lees dat 95 procent van de moslims voor
de doodstraf is, ben ik er niet gerust op.
Er zijn trouwens veel islamitische landen waar ze
die straf uitvoeren.

Waarom bent u er niet gerust
op als u er net hetzelfde over
denkt?
Van Rooy: Gerrit Krol schreef in Voor wie kwaad
wil over de doodstraf.
Hij werkte een heel systeem uit met welomschreven
voorwaarden.
Daar kan ik mij in vinden.
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Maar voor moslims is de doodstraf een goddelijke
opdracht: iemand die steelt, of een vrouw die haar
man bedriegt, mag worden gedood.
Ik denk voor de doodstraf alleen aan uitzonderlijke
gevallen, zoals Marc Dutroux.

De grote meerderheid van de
moslims heeft dezelfde dromen
als niet-moslims: een gezin,
een huis, een baan.
Dat bleek onlangs nog uit de
enquête van Mark Elchardus bij
jongvolwassenen.
Van Rooy: De meeste nazi's en communisten
droomden ook van een huis en een tuin en een
vaste job.
Het punt is dat ze in extreme situaties voor hun
ideologie kozen.
Moslims zijn net hetzelfde.
Wij onderschatten dat.
Wij zijn zodanig gelaïciseerd dat we ons dat niet
meer kunnen voorstellen.

Kortom: elke moslim is
verdacht.
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Van Rooy: Ja.
Ik ben altijd op mijn hoede.
Volgens het principe van de taqiyya mogen moslims
trouwens liegen als dat hun geloof vooruithelpt.
Dat zit er bij heel wat moslims ingebakken, en
maakt mijn wantrouwen alleen maar groter.

Hoe moeten we ons dat gevaar
voorstellen? Vormen ze een
soort vijfde colonne in Europa?
Van Rooy: Maar nee.
Ze zitten niet te wachten om hun kans te grijpen,
maar ze zullen voor hun godsdienst kiezen als dat
nodig is.
Dat merk je als er ergens relletjes zijn.
Dan komen ze allemaal naar buiten, en ik hoor van
agenten dat ze al die brave moslims dan niet meer
herkennen. De islamgemeenschap is ontzettend
hecht.
Ze zullen altijd voor elkaar kiezen.
Hun loyauteit ligt bij de islam.
Dat zal nooit verzoenbaar zijn met onze
samenleving.
De Nederlandse schrijver Voskuil schreef, en ik
parafraseer, 'We hebben 500 jaar een heel klein
beetje beschaving gehad en wat gooit men hier nu
allemaal naar binnen.'
De spijker op de kop.
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Zo voelt de gewone man en vrouw het ook aan, en
alle media proberen hen van het tegenovergestelde
te overtuigen en vergoelijken alles.

Het komt nooit meer goed met
de islam?

Welke islamistische
terreurdaden hebben de media
recent vergoelijkt?

Van Rooy: Nee.
We hebben het veel te ver laten komen.
Er worden nu al micro-oorlogen uitgevochten in
Europese steden.
De beiroetisering van sommige wijken is al tien jaar
bezig.
Mensen moeten het alleen willen zien, maar op
straat durven ze er niet meer over te praten.
Ze zijn bang.

Van Rooy: U leest de kranten niet goed.

Geeft u eens een concreet
voorbeeld.
Van Rooy: Na de bomaanslag in Londen was de
eerste reactie: 'We moeten wel opletten voor de
reactie van de moslimgemeenschap, moslims
mogen nu niet het slachtoffer worden van de
publieke opinie.'
Meteen volgde een resem interviews met moslims
die mochten vertellen dat ze het ook heel erg
vonden.
So what? (luid)
Er was door hun geloofsgenoten wel een
moorddadige bomaanslag gepleegd, hè.
Journalisten blijven maar begripvol vergoelijken.
Trouwens, ik zit met mijn scherpe kritiek in goed
gezelschap van grote intellectuelen en filosofen
zoals Schopenhauer, Jung, Russell en Voltaire, die
net zo dachten en schreven over de islam als ik.
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Van wie of wat zijn ze volgens
u bang?
Van Rooy: De islam is een vorm van nazisme.
In buitenwijken van Stockholm durven vrouwen hun
haar niet meer blond te dragen en verven ze het
donkerder.

Is dat nazisme?
Van Rooy: Het is maar één element van een groter
geheel.

Welk groter geheel?
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Van Rooy: (somt op) In Amsterdam krijgen
agenten een Koran bij hun aanwerving.
Mensen durven hardop niets meer te zeggen over
moslims.
De VRT geeft volslagen verkeerde berichtgeving
over de islam.
Geschiedenisleraren zwijgen over de Holocaust in
hun lessen.
Schoolkantines met uitsluitend halalmaaltijden.
Vrouwen die alleen gescheiden mogen zwemmen.
Enzovoort.
Begint u het patroon te zien?

Je kunt bedenkingen hebben
bij gescheiden zwemmen,
maar het doet ons niet meteen
aan het nazisme en een
uitroeiingskamp denken.
Van Rooy: Nee, dat is waar.
Dat uitroeien doen ze wel onder elkaar.

U zegt het. De meeste
slachtoffers van islamterreur
zijn moslims.
Van Rooy: Inderdaad.
Acht op de tien slachtoffers zijn moslims.
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De islam is gewelddadig voor minder vrome
broeders en zusters.

U juicht dat toe?
Van Rooy: Ik vind het prima.
We dachten in het Midden-Oosten de democratie te
kunnen introduceren.
Dat is helemaal mislukt. Het heeft ons alleen maar
miljarden gekost.
We trekken ons beter terug uit die landen en laten
het hen onder elkaar uitvechten.

Dat lijkt niet meteen op een
ideologie die ons probeert te
veroveren.
Wat ziet u hier de komende
twintig jaar gebeuren?
Van Rooy: Moslims worden overheersender.
De buik van hun vrouwen is hun nieuwe zwaard:
moslimleiders zeggen dat soms letterlijk.
Op sommige plekken zullen homo's, Joden en
ongesluierde vrouwen niet meer mogen komen, op
andere plaatsen mogen we geen alcohol meer
drinken.
Beetje bij beetje wint de islam terrein.
Ze herschrijven nu al onze wetten.
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Hoe denk je dat rechters vandaag moslims
beoordelen?

Zijn er bij ons vonnissen
uitgesproken die door de
sharia zijn geïnspireerd?
Van Rooy: U bekijkt het allemaal veel te
rudimentair.
Alsof een Belgische rechter zal zeggen dat hij de
Koran als bron heeft gebruikt voor zijn vonnis.
Zo werkt het niet.
Maar rechters houden wel rekening met de cultuur
van wie ze beoordelen.
Wat zeggen ze over moslims?
Die mensen komen uit een cultuur waar
bijvoorbeeld de vrouw een andere rol heeft, of waar
bijvoorbeeld erewraak bestaat.
Daar houden ze rekening mee.

Erewraak is al meermaals
bijzonder zwaar bestraft door
Belgische rechtbanken.
Van Rooy: (kortaf) Er zijn ook andere uitspraken.

Welke?
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Van Rooy: Mijn punt is dat de invloed van de
sharia en de Koran sluipend is.
Neem het Gelijke kansencentrum.
Als een moslim een klacht indient, worden bij het
Centrum gegarandeerd alle zeilen bijgezet.
Als u of ik een klacht indienen, verdwijnt die in de
lade.
Wat wil je ook?
Mijn zoon Sam nam contact met het Centrum omdat
hij door Infrabel was buitengezet vanwege zijn
politieke overtuiging (dezelfde als die van zijn
vader, nvdr.).
De eerste persoon bij wie hij zich moest melden om
een klacht in te dienen, was een vrouw met een
hoofddoek.
Dan weet je wat er uiteindelijk met die klacht zal
gebeuren.
We surfen collectief mee met een totalitaire
ideologie, en daar ben ik bang voor. (schamper)
En zowat alle politici en vooral journalisten zijn
spreekpoppen van die zogenaamde godsdienst.

Loopt u niet te hard van
stapel? Ons verlichtingsdenken
is de voorbije decennia toch
niet fundamenteel aangetast
door de islam?
Van Rooy: Hoe weet u dat zo zeker?
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Dat is úw indruk.
Reken maar dat we anders zijn gaan denken.

Hoe anders denken we dan
over de gelijkheid van man en
vrouw, of over homorechten?
Van Rooy: Reken maar dat over homorechten heel
anders gedacht wordt dan de media laten
uitschijnen.
Leg je oor eens te luisteren bij de gewone man en
vrouw.
Het is niet omdat het huwelijk van Tom Lanoye of
een andere BV op tv komt, dat de bevolking
homofilie aanvaardt.
U hebt gewoon geen voeling met de staart van de
draak.

Pardon?
Van Rooy: Het is niet omdat de elitaire draak
uitspuwt dat iets goed is, dat het volk aan de staart
dat slikt en ook meteen zo 'verlicht' denkt.
De man in de straat verzwijgt zijn homofobie onder
druk van de politieke correcte media en
opiniemakers.
Mij stoort vooral dat al die mensen dat niet meer
hardop durven te zeggen.
Ik ben voor homorechten en tégen de homofobie
van de islam.
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Zegt u nu dat de autochtone
Vlaming homofoob mag zijn,
maar moslims niet?
Van Rooy: Moslims mogen ook tegen homo's zijn
en dat hardop zeggen.
Dat valt onder de vrije meningsuiting.
Ik trek de grens bij geweld.
Mijn Amsterdamse homovrienden zijn al meermaals
in elkaar geramd.
En altijd weer door jonge moslims.
Hebt u dat ooit al gehoord over een boeddhist, een
katholiek of een jehovagetuigen, die
homoseksualiteit ook abnormaal vinden?
Dát is het verschil.

Moslims zijn hier een kleine
minderheid van 6 procent,
maar u vreest dat ze de
politieke macht zullen grijpen?
Van Rooy: Ze begrijpen onze politiek niet
helemaal, en die hebben ze ook niet nodig.
Nee, ze maken de geesten van de elite rijp.
De academische en culturele elite zal zich wel naar
hen schikken.
De islam is ook heel aantrekkelijk, hè.
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Wij westerlingen vervelen ons vandaag te pletter: er
is geen verleiding of kick meer die we nog niet
hebben uitgeprobeerd.
Onze waarden hebben we laten verwateren, maar
de islam zit nog altijd strak in het pak.
Dat is de reden waarom die godsdienst zo succesvol
is.

Van Rooy: Jullie bijvoorbeeld, en zeker ook alle
VRT-journalisten.
Is dat zo raar?
De linkerzijde en de media dissen fabeltjes op over
sociaaleconomische achterstand van moslims, maar
kijken weg van de echte problemen.
Wel, daar worden jullie ooit op afgerekend.

U zult de roman Onderworpen
van Michel Houellebecq met
plezier gelezen hebben. Daarin
past de elite zich ook heel
soepel aan wanneer een
moslim president van Frankrijk
wordt.

U bent een roepende in de
woestijn. Voelt u zich miskend
in Vlaanderen?

Van Rooy: Inderdaad.
De metafoor in dat boek klopt helemaal.
De elite past zich altijd heel snel aan.
Als ik zie hoe de zogenaamde elite de islam vrij
baan geeft om zich hier te nestelen, dan zal die elite
even schuldig zijn als de nazi's die in Nürnberg
terechtstonden.

En wie komt dan in de
beklaagdenbank te zitten?
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Van Rooy: Helemaal niet.
De reacties die ik uit binnen- en buitenland krijg,
zijn overweldigend.
Veel mensen zijn blij dat er eindelijk iemand is die
het hardop zegt en zich dat ook kan permitteren.
Van mijn vorige boek, De malaise van de
multiculturaliteit, zijn enkele duizenden exemplaren
verkocht.

Uw nieuwe boek leest als één
lange scheldtirade.
Van Rooy: Dat is altijd het finale argument.
'Uw toon, meneer Van Rooy.
U klinkt zo schel.'
Schelden is een literair genre, hè.
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W.F. Hermans is een van mijn lievelingsschrijvers,
hij is met dat genre beroemd geworden.
Na elk boek ben ik verrast door het aantal
aanvragen voor lezingen en debatten.

Verwacht u nu iets
soortgelijks?
Van Rooy: Ja.
Maar het klopt dat mensen iets moeten overwinnen
voor ze mij gelijk geven.
Vlamingen durven niet veel, het zijn geen politieke
dieren.
Ze leven liever kop in kas.

Is dat de reden waarom antiislambeweging Pegida in
Vlaanderen geen succes werd?
U was een tijdje haar
woordvoerder.
Van Rooy: Ik weet dat ik voor de betoging die we
organiseerden dacht: als iedereen komt die mij
erover heeft aangesproken, zijn we met duizenden.
Helaas, de Vlaming durft niet.
De Vlaming zaagt en klaagt graag, maar hij doet
niets.
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Wat verwacht u van de N-VA?
Kan zij een rol spelen in de
strijd tegen de islam?
Van Rooy: Nee.
Drie jaar geleden had ik contact met enkele NVA'ers in het parlement om een onafhankelijke
denktank over de islam te beginnen.
Ze vroegen mij om hem te leiden.
Ik voelde meteen dat ze wel kritiek wilden geven op
de islam, maar dat ik niet diep zou mogen gaan als
ik wilde.
Dat plan is op niets uitgedraaid.

Dat volstaat?
Van Rooy: We moeten beginnen met al hun
subsidies af te nemen.
Nu stimuleert de overheid die godsdienst.
Laten we de islam doodzwijgen en op droog zaad
zetten.

En dan is het opgelost?
Van Rooy: Nee, natuurlijk niet.
Het is een begin van een begin van een begin van
een kleine oplossing.
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Uw zoon Sam is vandaag
woordvoerder van Vlaams
Belang. Daarvoor was hij in
Nederland buitengezet bij PVVleider Geert Wilders, omdat hij
vrouwen in boerka 'tuig' had
genoemd.
Van Rooy: Dat zijn ze ook, voor zover ze zelf voor
de boerka kiezen.
Ze dagen onze samenleving uit zoals hooligans de
politie uitdagen.
Maar hooligans willen alleen vechten, vrouwen in
boerka dagen onze verlichtingswaarden uit.
Dat is veel fundamenteler.
Sam is jong en heeft zich wat laten provoceren op
Facebook, en ik begrijp vanuit strategisch oogpunt
dat Wilders hem heeft ontslagen.
Voor Sam was dat een ramp.
Na een lange zoektocht naar een job in Vlaanderen
werkt hij nu voor Vlaams Belang.

Vlaams Belang is de enige
partij waar jullie gehoor
vinden. Is dat frustrerend?
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Van Rooy: Ik blijf voor de elite een roepende in de
woestijn, dat kan ik niet ontkennen.
Het is ook best moeilijk: hoeveel argumenten
hebben mensen nodig om mijn gelijk te zien?
Volstaan vijftig argumenten?
Honderd?
Duizend?
Telkens weer is er wel iemand die vraagt om toch
nog één extra argument te geven waarom de islam
zo'n gevaar is.
Jullie ook.
Dat maakt het soms onbegonnen werk.

Tot slot: bent u islamofoob?
Van Rooy: Nee.

U bent toch duidelijk bang voor
de islam?
Van Rooy: Ja, in die psychiatrische zin van het
woord ben ik islamofoob.
Maar stel diezelfde vraag eens aan proffen en
studenten aan de universiteiten van Caïro en
Bagdad, en ze zullen me gelijk geven.

...
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